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Abstract 
Purpose: Most of the planning today provides more motorized transport in practice. 
The demand exists to go green and to have a high-speed lane in the inner city would 
allow environmental commuting.  The aim of this report is to investigate the impact of 
a planned high-speed lane in a city.  
 
Method: The main strategy of this report is to use a case study. Qualitative methods 
are being used for the case study, which are interviews, literature studies and a reference 
object used to validate the conclusions of the report. Documents supporting the 
theoretical chapter is collected from different rational sources, such as the government 
office.  
 
Findings: High-speed railway will serve as a regional development and income to the 
city of Jonkoping. The economy and culture will therefore be promoted. Furthermore, 
the housing market will get more urban homes and smoother commuting from other 
cities. High-speed track creates an environmentally friendly mode of transport and 
because of the joined regions, it will attract more commuters.  The labor market and the 
educations will therefore be benefited. The result of a high-speed lane in a new area can 
provide a center that will be niche and that differs from the rest of the city. Having two 
centers results in a poorer accessibility where traveling is increasing. The inner city of 
Jönköping will, through the extended center, expand and create a safer city. The urban 
landscape will be affected by a railway in the middle of the city center where the high 
and low buildings become more apparent.  
 
Implications: The authors have shown that a high-speed lane provides several things 
to an inner city. The inner city becomes a larger meeting place and because of that it 
provides a favourable growth in trading and culture. In addition, the inner city gets a 
better housing- and labor market due to the faster and more flexible traveling. There 
will be more environmentally friendly traveling where more habitants may choose 
public transport within the city and also to other cities. The high-speed lane gives the 
inner city a necessary expansion where there is an uncertainty for an additional urban 
area with a niche, if the actions is not done right. Furthermore, the density and the 
relations between the two stations at a completed area where its intensity provides 
nearness and a safer environment. 
 
Limitations: The report is limited to the specific area named Södra Munksjön, situated 
southern of the lake Munksjön, where the station is being planned to be built. The area 
will then be compared with how the rest of the city’s density is affected.  
 
Keywords: Götalandsbanan, high-speed lane, city centre, urban density, urbanization, 
Södra Munksjön, public transport, Shinkansen
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Sammanfattning 
Syfte: Problembeskrivningen för rapporten är att majoriteten av dagens stadsplanering 
ger fler och längre motoriserade transporter i praktiken. Det finns en efterfrågan om att 
åka miljövänligt och att ha en höghastighetsbana i en stadskärna skulle möjliggöra 
miljövänliga pendlingsresor. Målet med detta arbete är att utreda vilka tänkbara effekter 
en planerad höghastighetsbana får på en stad.  
 
Metod: Rapporten har genomförts med en fallstudie som övergripande strategi. 
Kvalitativa metoder används till fallstudien. Dessa är intervjuer och litteraturstudier 
samt ett referensobjekt som används för att validera rapportens slutsatser. Underlaget 
till det teoretiska ramverket är insamlat från olika rationella källor och från ämbetsverk. 
 
Resultat: Höghastighetsbanan kommer att fungera som en regional utveckling och 
inkomstkälla till Jönköping. Ekonomin och kulturen kommer därför att främjas. Vidare 
så kommer bostadsmarknaden få fler tätbebyggda bostäder samt smidigare 
pendlingsmöjligheter från andra städer. Höghastighetsbanan skapar ett miljövänligt 
färdsätt och lockar fler pendlare genom att regionerna sammanfogas. Arbetsmarknaden 
och utbildningarna kommer därför gynnas. 
 
Resultatet av en höghastighetsbana i ett nytt område kan ge ett nischat centrum som 
skiljer sig från övriga stadskärnan. Att ha två så kallade centrum ger en försämrad 
tillgänglighet där resandet ökar. Jönköpings innerstad kommer genom det förlängda 
centrumet kunna expanderas och skapa en tryggare stad med förtätning av blandad 
bebyggelse. Stadsbilden kommer att påverkas av en järnväg mitt i stadskärnan där hög 
och låg bebyggelse blir mer påtaglig. 
 
Konsekvenser: Författarna har påvisat att en höghastighetsbana ger en stadskärna flera 
saker. Det ger en gynnande tillväxt inom handel och kultur genom att staden blir till en 
större mötesplats. Dessutom får stadskärnan bättre bostads- och arbetsmarknad genom 
smidigare och snabbare färdsätt. Det blir mer miljövänligt resande där eventuellt fler 
åker kollektivt inom stadskärnan och till andra städer. Höghastighetsbanan ger 
stadskärnan en nödvändig expandering där det finns ovisshet för ett ytterligare nischat 
stadsområde om åtgärder inte görs rätt. Vidare ökar tätheten och förbindelserna mellan 
två stationer vid ett färdigbyggt område där dess livfullhet ger närhet och en tryggare 
miljö. 
 
Begränsningar: Rapporten är avgränsad till det aktuella området Södra Munksjön där 
stationen planeras byggas. Området kommer sedan att jämföras mot hur övriga 
stadskärnans täthet påverkas. 
 
Nyckelord: Götalandsbanan, hastighetsbana, stadskärna, täthet, urbanisering, Södra 
Munksjön, kollektivtrafik, Shinkansen
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
 
På 50-talet bestod stadens invånarantal av cirka en tredjedel av världens befolkning. 
Idag lever ungefär halva befolkningen som stadsbor och detta ser ut att öka till tre 
fjärdedelar år 2050 (Inderscience Publishers, 2014). Vi kommer alltså bli fler som lever 
i staden och därför är det viktigt att använda våra resurser rätt. I storstäderna kommer 
vi behöva samsas på mindre yta då det råder en pågående urbanisering (Martos, 
Pacheco-Torres, Ordóñez & Jadraque-Gago, 2016). 
 
Den nya stambanan som planeras i södra Sverige ska ge en bättre sammanhållning 
mellan de tre storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö och öka 
bostadsbyggandet. Järnvägen ska sedan knytas ihop med Arlanda flygplats och Uppsala 
samt städer utomlands så som Kastrup, Köpenhamn och Hamburg.  
(Sverigeförhandlingen, 2016). Flera aktörer i Jönköping planerar det framtida området 
Södra Munksjön som kommer få stor påverkan om en station och en höghastighetsbana 
tillkommer. Detta ger även fler arbetsplatser och kommunikationsmöjligheter för 
området men också för hela staden (Jönköpings Kommun, 2015).  

1.2 Problembeskrivning 
 
Dagens stadsplanerare har mer krav på sig än att endast öka tätheten i en stadskärna. En 
hållbar stad ska ge invånarna möjlighet till att cykla, promenera samt använda 
kollektivtrafik. Dessa färdsätt måste prioriteras tillsammans med markanvändningen 
för att nå en mänsklig skala och mer effektivitet i stadskärnan. Om tätheten ökar så ökar 
gång-och kollektivtrafiken vilket ger minskad transportanvändning (Newman & 
Kenworthy, 2006). Användningen av transporter måste reduceras (Martos et al, 2016) 
eftersom jordens befolkning ökar samtidigt som fler får en förbättrad levnadsstandard 
(Världsnaturfonden, 2014) där många flyttar in till staden (Martos et al, 2016). 
 
Den tilltänkta stationen i Jönköping har som utmaning att leva upp till den nutida 
stadskärnans kvalifikationer som knutpunkt (Jönköpings kommun, 2009). Problem man 
står inför är att bibehålla närhet och täthet i stadsplaneringen när stadskärnan utvidgas 
samtidigt som stadskärnan behöver expanderas. Vidare finns det svårigheter i att det 
nya området vid den tilltänkta stationen kommer att framstå som ett avgränsat centrum 
och inte tillföra resurser till hela staden (Jönköpings Kommun, 2015). Idag har 
Jönköping bristfällig tågkommunikation till och från regionen. En station kan 
möjliggöra bättre regional tillväxt men stationsområdet som boende- och arbetsplats 
måste dock fungera i förhållande till dagens stadskärna (Klaesson & Petterson, 2009).  
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1.3  Mål och frågeställningar 
Målet med detta arbete är att utreda vilka effekter en planerad höghastighetsbana får på 
en stad. Frågeställningarna är följande: 
 

• Frågeställning 1 - Vilka blir effekterna i en stadskärna av en planerad 
höghastighetsbana? 
 

• Frågeställning 2 - Vad innebär det för stadskärnans täthet att en ny station 
planeras att byggas i ett nytt område? 
 

• Frågeställning 3 - Blir resultatet positivt eller negativt? 
 

1.4  Avgränsningar 
I denna rapport diskuteras den planerade höghastighetsbanan i Jönköpings stad. 
Författarna avgränsar undersökningen till stadens täthet och bebyggelse samt dagens 
resecentrum jämfört mot en planerad station. Placeringen av stationen kommer att 
jämföras med hur övriga stadskärnan påverkas och undersöka tätheten fram till dagens 
stationsläge.  
 
Rapporten kommer inte att bearbeta om en höghastighetsbana skall bebyggas eller inte 
utan utreder dess effekter ifall en ny stambana byggs.  
 

1.5  Disposition 
Kapitel 1 ger en omfattande bild av hur rapporten är uppbyggd. Problembeskrivningen 
baseras på bakgrunden varav mål och frågeställningar därefter formuleras. 
Avslutningsvis presenteras avgränsningar. 
 
Kapitel 2 visar användandet om hur valda metoder och strategier har nyttjats. 
Litteraturstudier, fallstudie och analys av referensobjekt studeras. Kapitlet avslutas med 
en granskning av rapportens validitet samt reliabilitet. 
 
Kapitel 3 introduceras med en kort sammanfattning av stadsutveckling. Därefter följs 
kapitlet av transport och resvanor och sist behandlas sambandet mellan stadsplanering 
och en höghastighetsbana. 
 
Kapitel 4 beskriver utförligt om insamlad empiri. Först behandlas en fallstudie på 
Jönköpings stad och planeringen av höghastighetsbanan i Södra Munksjöområdet. 
Därefter analyseras referensobjekt Shinkansen, Japan. Sist i kapitlet finns redovisade 
intervjuer. 
 
Kapitel 5 beskriver utförligt det framkomna resultatet av frågeställningarna och vidare 
analyseras empirin som valts. 
 
Kapitel 6 redogör gruppens egna slutsatser av framarbetat material och fakta. Slutligen 
ges förslag på vidareutveckling av arbetets resultat. 
 
 



Metod och genomförande 

3 

2 Metod och genomförande 
I nästkommande kapitel beskrivs rapportens arbetsgång och val av metoder. 
 

2.1 Undersökningsstrategi 
Denna studie grundar sig på en kvalitativ metod där verkligheten undersöks för att mäta 
värden på intryck och de förnimmelser som uppfattas av människor. Den kvalitativa 
metoden har därför inget rätt eller fel då det inte finns några mätbara värden (Patel & 
Davidson, 2011). Denna rapport behandlar en framtida utveckling vilket är utmärkande 
för en kvalitativ metod (Ejvegård 2009). 
 
Rapportens strategi är fallstudie på Jönköpings kommun. Syftet med fallstudien är att 
ta del av en större helhet för att därefter kunna dra slutsatser samt beskriva praktiken. 
Dessutom så finns komplikationer med att definiera praktiken utefter ett fåtal fall och 
att slutsatser ska skapas med försiktighet (Ejvegård, 2009).  
 
De kvalitativa datainsamlingsmetoder som använts är intervjuer och litteraturstudier 
samt ett referensobjekt för att validera rapportens slutsatser. Underlaget till det 
teoretiska ramverket är insamlat från olika rationella källor och från ämbetsverk. Varför 
intervjuer valdes och inte exempelvis enkäter är för att det är bevisat lättare att svara 
muntligt än att skriftligt formulera sig på papper. I intervjuer kan man dessutom ställa 
följdfrågor samt ge och få förtydliganden kring frågorna (Keats, 2000). 
 
Flera kvalitativa metoder har använts för att få en större kvalitet på arbetets innehåll 
och för att öka validiteten där man kan jämföra de olika metoderna för att få ett troligt 
resultat. Den kvalitativa metoden har ett sanningsvärde där man är kritisk gentemot 
källor. Den analyserade delen ger en tolkning, men utifrån den insamlade teorin så har 
texten grund och konsistens till att vara valid. Denna undersökningsstrategi innebär att 
undersöka hur verkligheten upplevs utan att fokusera på några siffror eller exakta 
värden (Yin, 2007). 
 
Referensobjektet baseras på en analys av Shinkansen, Japan. Detta ger en relevant 
koppling mellan verklighet och fakta (Yin, 2007). Referensobjektet svarar också om 
vad som behöver beaktas och tillämpa detta på vår fallstudie Jönköpings kommun. Yin 
beskriver vidare att styrkan ligger i att man kan behandla olika empiriska material. 
Sammanfattningsvis innehåller rapporten en fallstudie och ett referensobjekt som ställs 
i jämförelse med varandra. Där undersöks om tillämpning av metod kan ske på samma 
sätt på fallstudien som på referensobjektet. 
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2.2  Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling 

Följande text beskriver rapportens frågeställningar kopplade till metoder. 
 

2.2.1 Frågeställning 1 
“Vilka blir effekterna i en stadskärna av en planerad höghastighetsbana?” 
För att besvara frågeställningen användes Jönköping som fallstudie där studier av 
litteratur samt intervjuer gjordes. Litteraturen är främst dokumentation från årliga 
rapporter från kommunen eller uppdrag och utredningar från till exempel trafikverket. 
Litteraturen kompletterar intervjuerna med en bred förståelse om hur staden kan komma 
att förändras. 
 
Intervjupersonerna har stark anknytning den aktuella fallstudien på Jönköping och är 
därför relevanta. Dessa är kunniga inom både trafikplanering, trafikutveckling och 
stadsplanering. Dessutom kompletterar intervjuerna med information där stadens 
förutsättningar beskrivs i form av stadsförhållande och traditioner. 
 
Fallstudien jämförs med ett referensobjekt med en fungerande höghastighetsjärnväg. 
 

2.2.2 Frågeställning 2 
“Vad innebär det för stadskärnans täthet att en ny station planeras att byggas i ett nytt 
område?” 

En ny station i en befintlig stad fast beläget på en annan plats kommer innebära 
förändringar för stadskärnan. Detta medför att intervjuer från både trafik- och 
stadsplanering där personerna är medverkande i planeringen, behövs för en god 
uppfattning för att kunna besvara frågeställning 2. Dokumentation och referensobjekt 
användes för en djupare analys. 
 

2.2.3 Frågeställning 3 
“Blir resultatet positivt eller negativt?” 

Frågeställning 3 bygger på frågeställning 1 och 2 och därför används samma 
datainsamling som metod.  

Positiv och negativ data har tagits fram baserat på frågeställning 1 och 2. Positiva 
faktorer som bearbetats är ekonomi, bostadsmarknad, miljö, pendlingsmöjligheter, 
kultur, arbetsmarknad, trygghet och förtätning. Negativa faktorer som bearbetats är 
barriäreffekter som kan komma att uppstå, påverkad stadsbild, störningar provisoriska 
lösningar under byggtid samt kostnader för en höghastighetsbana.   
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2.3  Valda metoder för datainsamling 
Rapportens valda metoder är litteraturstudier, intervjuer och referensobjekt. 
 

2.3.1 Litteraturstudier och dokumentanalyser 
Underlag användes i form av litteraturdokument. Dokument är information som 
förekommer i olika former. Dessa dokument kan förekomma som tryckt material eller 
material som spelats in. Valet om vilken typ av dokument man ska arbeta med bör 
därför göras i ett tidigt skede och på så sätt få en så klar bild som möjligt kring arbetet 
sekundärkällor (Patel & Davidson, 2011), vilket har efterföljts i denna studie. Ställda 
frågeställningar kring påstådda förhållanden ska besvaras med trovärdig fakta som kan 
består utav primär- och sekundärkällor (Patel & Davidson, 2011). Material har sökts 
genom databaser, bland annat vetenskapliga rapporter från Science Daily. Detta 
förenklar sökning av relevant information genom att söka på nyckelord och vidare kan 
man snabbt överskåda innehållet i sammanfattningen (Ejvegård, 2009). 
 
Rapportens litteraturstudier är bland annat artiklar som publicerats i vetenskapliga 
skrifter och böcker. Dokumentanalyser är underlag från olika myndigheter samt interna 
rapporter. Patel och Davidson (2011) berättar vidare att böcker är enklast att använda 
sig utav för att få ut information i form av teorier och modeller. Detta för att böcker 
oftast sammanställer kunskap inom det problemområde man arbetar med. Artiklar, som 
oftast är skrivna i tidskrifter och rapporter visar den senaste informationen (Patel & 
Davidson, 2011).  
 

2.3.2 Intervjuer 
Intervjuer räknas som en del av de kvalitativa undersökningar och förbättrar rapportens 
resultat då intervjupersonerna håller på den mest aktuella informationen. 
Intervjufrågorna utgår från en frågelista format efter vad rapporten vill utreda men kan 
komma att justeras under samtalet beroende på intervjupersonens svar. Frågorna är 
utarbetade efter att få svar på rapportens frågeställningar, mål och syfte. Samtliga 
intervjuer transkriberades och därefter fick de svarande läsa igenom och godkänna 
transkriberingen. På detta sätt undviks felaktigheter (Dahmström, 2011). 
 
Keats (2000) berättar att respondenten inte alltid har lika stark kännedom inom ämnet 
som intervjuaren har vilket man kan behöva ställa frågor under intervjun, där 
intervjuaren ska kunna besvara och utveckla. Validiteten är stark om intervjupersonen 
kan få den intervjuade insatt i både ämnet och intervjuns frågor så att svaren blir 
korrekta (Keats, 2000).  
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2.4  Arbetsgång 
Inläsning av teori har skett från första skedet och fortsatt under hela arbetet. Författarna 
har kompletterat med mer material eftersom man behövt göra ändringar. Att konstant 
läsa på om mer material under arbetets gång har tillfört rapporten aktuell uppdatering. 
Eftersom planeringen går framåt med höghastighetstågen så har författarna varit 
uppmärksamma på att hitta det mest aktuella material. 
 
Arbetet med rapporten har skett både i grupp om två och enskilt. Kontakt med 
handledare har skett genom mejlkonversationer under hela rapportskedet för feedback 
och vägledning. Tre planerade möten har genomförts med handledare varav det första 
mötet var examinatorn närvarande.  
 
Vetenskapliga referenser söktes främst på Sciencedaily.com. Litteratur, dokument och 
empirimaterial hittades främst i rapporter från myndigheter så som Jönköpings 
kommun. Sökord vid insamling av material var höghastighetsbana, stadskärna, 
stadsutveckling, stadsplanering, samhällsplanering etcetera. Referensobjekt valdes 
efter Japans intressanta och utvecklande tågsystem. Shinkansen hittades genom 
instudering och sökning på källor som behandlade höghastighetståg. Referenserna 
valdes med utgångspunkt efter teorins framarbetade huvudämnen. Författarna 
fokuserade vid datainsamling på att vara källkritiska och välja tidsaktuella källor. Det 
japanska Shinkansen har något äldre källor men anses fortfarande vara relevanta för 
rapportens analys och jämförelse med den svenska järnvägen. 
 
Rapporten innehåller tre intervjuer. Författarna hade som avsikt att intervjua en person 
representerad för kollektivtrafiken. Därefter valdes intervju med två personer insatta i 
stadsplaneringen, en från Jönköpings kommun och en från Södra Munksjö AB. 
Respondenterna fick ett utskick av frågorna i förväg för att kunna förbereda sig. 
Intervjuerna dokumenterades genom ljudinspelning och sammanfattades. Två 
intervjuer var besöksintervjuer där rapportens författare besökte respondenten. På detta 
sätt hamnar respondenterna i en mer bekväm situation, vilket kan synas på de svaren. 
Rapportens författare bestämde datum, plats och tid tillsammans med intervjupersonen 
genom mejlkontakt. 
 

2.5 Trovärdighet 
Validitet undersöker om rapportens innehåll uppfyller det som den eftersträvar att mäta 
eller undersöka från början (Ejvegård, 2009). I en kvalitativ metod är det därför viktigt 
att de intervjuade personerna är så pass relevanta och kunniga så att rapporten får en 
stärkt validitet (Keats, 2000). Rapportens intervjuade personer är därför noga utvalda 
tjänstemän som är väsentliga för rapportens innehåll. 
 
Utifrån rapportens teori kan man upprepa en analys efter en längre period och 
fortfarande få in samma resultat, alltså reliabiliteten skall vara hög. Detta gäller om den 
interna validiteten uppnås, det vill säga att man har mätt det man vill mäta (Ejvegård, 
2009), och avvikelserna uppmärksammas (Yin, 2007). Denna rapport kan upprepas på 
motsvarande objekt som är i samma, tidiga skede men eftersom planeringen av 
höghastighetsbanan hela tiden går framåt så kan utvecklingen av planeringen komma 
att ändras. Utifrån dagens aktuella planeringsstatus så kan rapporten genomföras igen 
med samma resultat. 
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Reliabiliteten ökar på grund av att författarna har tillgång till en inspelning och kan gå 
tillbaka och se vad respondenten svarade. Genom att ha intervjun på respondentens 
egna kontor medförde en mer bekväm respondent som i sin tur ger fria svar 
(Dahmström, 2011). Genom korrekt ställda frågor utan direkt ledande svar ger 
rapporten bättre validitet (Keats, 2000), något författarna uppmärksammat. 
 
Metodvalet som delvis innefattar ett referensobjekt stärker validiteten om dess resultat 
överensstämmer med rapportens slutsats (Yin, 2007). Referensobjektet har god validitet 
där det finns likheter mellan höghastighetståg och där man i denna rapport vill jämföra 
vilka effekter som kan finnas på en befintlig järnväg. 
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3 Teoretiskt ramverk 
I kommande kapitel beskrivs områdets vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet 
som krävs för att kunna analysera och nå fram till ett resultat. 
 

3.1  Koppling mellan frågeställningar och teori 
Nedan beskrivs kopplingarna mellan frågeställningar och de teorier som valdes. För att 
kunna besvara frågeställningarna krävs relevant information om stadens utveckling, 
transportresande och sambandet mellan höghastighetsbanan och stadskärnan.  
 
Rapportens teorier är uppbyggda på tre delkapitel: 3.2 - Stadens utveckling, 3.3 - 
Transport och resvanor samt 3.4 - Stadsplanering i samband med höghastighetsbana 
och station. 
 
Frågeställning 1 och 2 kan båda kopplas till kapitel 3.2, 3.3 samt 3.4. Hur en stad 
utvecklas och dess transport/resvanor måste undersökas för sig och tillsammans. 
Därefter kan man förstå innebörden av vad den planerade utvecklingen kommer att ha 
för effekter på fallstudien.  
 
Frågeställning 3 “Blir resultatet positivt eller negativt?” bygger på frågeställning 1 och 
2 och grundar sig också därför på teorikapitlen 3.2, 3.3 och 3.4. men inte direkt utan 
genom att först ha analyserat de första två frågeställningarna. Se figur 1.  
 

 
Figur 1. Modell över hur frågeställningar kopplas från teorin till resultat (Andersson, 
2016) 
 

 

  
 
 
 
 



Teoretiskt ramverk 

9 

3.2 Stadens utveckling 
Det sker en stor urbanisering i Sverige. En av anledningarna kan vara stadens stora 
sortiment av arbete, utbildning och variation av både verksamheter, handel och kultur 
(Jönköpings kommun, 2010). Städer med invånare som har högre utbildning har större 
befolkningstillväxt (IVA, 2010). Städerna har genom bland annat urbaniseringen ökat 
sin befolkningsmängd med upp till 20 % bara de senaste årtiondena (Statistiska 
centralbyrån, 2012). Se figur 2. 

 
Figur 2. Statistik över invånarantal (Statistiska centralbyrån, 2012) 
 
Den centrala stadsdelen kallades tidigare för forum där man kunde mötas för både 
handel och politiska intressen. Idag ser man en tydlig förändring där handeln har flyttat 
ut i periferin på grund av stadens tillväxt (Arnstberg & Bergström, 2010). Det sker 
istället en stor inflyttning till stadens innerkärna där det som följd krävs mer bostäder 
(Caruso, Cavailhès, Peeters, Thomas, Frankhauser & Vuidel, 2015). När en stad utökar 
sin stadskärna kommer förorten närmare centrum vilket gör att de många fallfärdiga 
kvarteren i periferin blir bättre upprustade (Arnstberg & Bergström, 2010). 
 
På grund av den stora urbaniseringen krävs det plats för fler i innerstaden. Detta kan 
lösas genom att det som tidigare varit ett industrisamhälle, övergått till ett 
postindustriellt samhälle där industribyggnader rivs eller byggs om till kontor och 
bostäder. Industribyggnaderna som förr ofta var placerade centralt och vid vattendrag 
för enkel transport; flyttas istället ut i periferin där markkostnaderna är låga. De gamla 
industriområdena ses nu som exklusiva med centralt läge och ofta fri utsikt mot vattnet. 
Bostäder byggda på dessa platser kan dock öka segregeringen i samhället genom 
bostädernas höga markvärde (Andersson at el, 2008). En stadsutveckling bör ske så att 
alla har råd att bo i en stad, student som pensionär (Arnstberg & Bergström, 2010).  
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3.3  Täthet 
Tät bebyggelse krävs också för att uppnå trygghet där större antal invånare ger livlighet 
i ett område (Arnstberg & Bergström, 2010). Att planera och förtäta ett område som 
redan delvis är bebyggt och som idag används till något annat är en utmaning. Man 
måste beakta den fysiska markutformningen samt befintliga byggnader och dessutom 
planera in det nya områdets funktioner och sysselsättning (Unhabitat, 2016). 
Ett händelserikt kvarter är en trygg plats att vistas i. Bygger man med tätare bebyggelse 
kommer det finnas mer människor där och därför blir platsen tryggare. För att 
upprätthålla en slags övervakning dygnet runt krävs funktionsblandning i byggnaderna 
(Jacobs, 1961). Det är idealiskt att skapa närhet till stadens olika målpunkter, vilket 
minskar transportbehovet samtidigt som tillväxten ökar. Detta ger en god stad med ökat 
stadsliv. Tunström (2009) menar vidare på att det är idealiskt att i en stadskärna bygga 
med täthet i fokus. Med närhet och funktionsblandning ökar gångtrafiken samt 
kollektivtrafiken. (Arnstberg & Bergström, 2010). 
 
Gällande valet av höga hus eller låga som byggs tätare så är det mer förmånligt att 
bygga med lägre hus eftersom denna typ av bebyggelse är uppskattad på grund av den 
mänskliga skalan. På vissa platser lämpar sig höghus bäst (Arnstberg & Bergström, 
2010). 

Stadskärnan har kvalitéer med närhet till stadens olika funktioner. Exempelvis anses ett 
externt köpcentrum vara ett hot mot stadskärnan då mötena försvinner från den centrala 
stadsdelen, som tidigare varit en mötesplats (Tunström, 2009).  

 

3.4 Transport och resvanor  
Det finns ett stort transportbehov i Sverige vilket kan vara ett resultat av en hög 
utveckling av välstånd. Vidare har detta gett en positiv verkan på det svenska 
näringslivet (IVA, 2010). I Sverige arbetspendlar 30 procent (ca 1,2 miljoner invånare) 
av invånarna till sina arbeten varje dag, där man även passerar en länsgräns. Detta 
resmönster ökar år för år i både reslängd samt åtgången av tid. Det ger dessutom mindre 
fritid och en stor miljöpåverkan (Andersson at el, 2008). Studier har påvisat att 
motorfordon har ökat eftersom bostadens avstånd till arbetet ökat. Vägarnas utveckling 
och förbättring har hela tiden inneburit mer trafik (Fröidh & Nelldal, 2008). Goda 
trafikförbindelser mellan olika delar av landet ger en förbättrad tillväxt för städerna. 
Kollektivtrafik ger mindre miljöpåverkan och med en större arbetspendling med 
kollektivtrafiken kan man minska städernas trafikstockningar, föroreningar samt buller 
(Future city, 2010). 
 
Det kommer att finnas ett stort behov av att kunna färdas snabbt mellan städer. 
Arbetspendlarna vill kunna ha möjlighet att åka på snabba dagliga möten men att 
undvika övernattningsresor. Och resan ska kunna tillägna möjlighet för arbete (Fröidh 
& Nelldal, 2008). Idag ägnar vi samma tid på att resa men hinner i regel den dubbla 
sträckan på samma restid, jämfört med för 10 år sedan. Därför lär utvecklingen av 
snabba fordon att utvecklas även i fortsättningen och befolkningen kommer fortsätta 
använda sig av transportmedel (IVA, 2010). Stora satsningar och nybyggnationer av 
regional trafik har gett ett ökat resande. Om uppsatta mål nås och statistiken håller i sig 
kommer antalet resande med kollektivtrafiken år 2030 att öka med 150 procent (IVA, 
2010). 
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Kollektivtrafik bör placeras i staden där bilismen används som mest, till exempel vid 
externhandel. Man måste förstå stadsbornas målpunkter för att kunna erbjuda ett bättre 
färdsätt (Arnstberg & Bergström, 2010). Busshållplatserna bör ligga så att man sedan 
med gångavstånd kan nå stadens alla olika destinationer (Moving Sustainably, 2011). 
Vid en tätbebyggd stadskärna används kollektivtrafik mer (Newman & Kenworthy, 
2006). 

3.5 Stadsplanering i samband med höghastighetsbana och 
station  

En bättre sammanknytning med en tät tågtrafik skulle innebära en bättre bostads- och 
arbetsmarknad (Arnstberg & Bergström, 2010). Genom kollektivtrafiken kan man 
förbättra arbetspendling samt skapa närhet till omgivande orter. Man behöver inte 
längre bo inne i staden. Man kan på ett miljövänligt och snabbt sätt ta tåget till arbetet 
medan man bor i förorten (Mistra Urban Futures, 2013). Vidare kommer en 
höghastighetsbana ha betydelse genom att specialiserad pendlande arbetskraft har 
möjlighet att etablera sig på stadens arbetsmarknad (Näringsdepartementet, 2014). 
 
Utefter kollektivtrafiken frodas framgångar inom både handel och andra verksamheter 
(Arnstberg & Bergström, 2010). Under 1980 blev det vanligt med resecentrum som 
blev en knutpunkt för olika förbindelser mellan kollektivtrafik. Detta har fortsatt att 
vara viktigt och lönsamt för stadens utveckling och verksamheterna runt om. Stationen 
bör vara kopplat till ett resecentrum för att kunna knyta an regionen med 
arbetsmarknaden i staden (Mistra Urban Futures, 2013).  
 
Tidigare fanns mycket obrukad mark intill stationen på sidan mot periferin men detta 
har ändrats och har idag ett högt marknadsvärde med bebyggelse för både kontor och 
bostäder (IVA, 2010).  Fördelar med att bygga en station på en central del i staden är 
att det skapas tillgänglighet mellan station och de lokala transportmedlen. Därigenom 
skapas en tilltalande stadskärna där resenärerna kommer nära sina bostäder eller 
arbetsplatser. En central station ger förutom buller, en barriär med dess spårbana och 
tar upp värdefull mark. Å andra sidan så är central mark en bra utgångspunkt för en 
station där det redan finns stora människoflöden och välmående företag. Detta 
underlättar en vidare utveckling för området där fler resenärer kommer leda till mer 
sysselsättning i området och förtätning av stadskärnan (Sverigeförhandlingen, 2016). 
 

3.6 Sammanfattning av valda teorier 
Det sker en urbanisering i Sverige där städer blir alltmer populära att pendla till eller att 
bosätta sig i om möjligheten finns. Därför behöver stadskärnan förtätas. 
Industriområden som finns i städernas periferi är en bra förtätningsmöjlighet på grund 
av ett postindustriellt samhälle. Förtätning behövs också för att stadsinvånarna skall 
använda sig av hållbara resealternativ och det ger en ökad trygghet. 
 
I dagens samhälle har man blivit alltmer beroende av bilismen, vilket speglas i 
samhällets och stadskärnans struktur. Kollektivtrafiken bör finnas mellan de noder där 
folk befinner sig mest. Exempel kan vara stora arbetsplatser, handel och resecentrum. 
Vidare behöver kollektivtrafiken, både stadsbussar inne i staden och tågen mellan 
städer, ha täta, precisa och pålitliga förbindelser med bytesmöjligheter. Ett snabbtåg 
mellan större städer skulle ge en förbättrad regionstillväxt, innebära en bättre bostads - 
och arbetsmarknad och ett bättre hållbart alternativ till bilen. 
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4 Empiri 
I följande kapitel presenteras den empiri som samlats in som delvis är baserad på 
teorin. Empirin bygger på en fallstudie, ett referensobjekt samt intervjuer. Empirin är 
därför delvis uppbyggd som en litteraturstudie. 
 

4.1  Fallstudie – Jönköpings kommun 
Kapitel 4.1 tar upp nödvändig fakta om Jönköpings stadskärna samt om Jönköpings 
transporthistoria och resvanor idag.  
 

4.1.1 Jönköpings stadskärna  
Jönköpings stadskärna består idag av Öster och Väster, där dagens resecentrum ligger 
på Väster, se figur 3.  
 

 
Figur 3. Bild över Jönköpings stadskärna idag (Eniro.se, 2016) 
Området söder om Munksjön låg tidigare utanför stadsgränsen och det var inte förrän 
vid tidigt 1900-tal som det utvecklades från glesbygd till förort med tätbebyggda 
industrigårdar.  
 
Jönköping är idag en regional handelsplats. Kommunen arbetar nära med lokala 
representanter och detta arbetssätt bör fortsätta bedrivas för att stärka stadskärnans 
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attraktivitet (Jönköpings kommun, 2008). Sedan långt tillbaka har Jönköping haft 
framgångar inom entreprenörskap, mycket på grund av stadens betydelsefulla plats i 
centrala Sydsverige (Jönköpings kommun, 2015).  
 
När en stad är i behov av att expandera så är det ofta handeln som fått flytta utåt i 
stadsgränserna (Arnstberg & Bergström, 2010). Detta är A6 Center ett tydligt exempel 
på som invigdes 1987 (Maltell, 2014). Förutom A6 Center så är Solåsen och Jönköpings 
östra och västra stadskärna handelsplatser som lockar till sig kunder. A6 Center och 
Solåsen är lättåtkomliga med bil från både staden och långt kommande utifrån länet. 
Från centrum nås Jönköpings handelsplatser genom tät kollektivtrafik. 
Framkomligheten gynnar både handelskedjorna och ett miljöfrämjande färdsätt för 
kunder (Jönköpings kommun, 2008). 
 
Jönköping har sedan grundandet inte haft många höga byggnader. I stadskärnan skulle 
höga hus skapa en osammanhängande silhuett som skulle skapa ett märkligt utseende 
tillsammans med stadens omgivande topografi. Att använda sig av höghus vid södra 
Munksjön är mer lämpligt där de har mindre verkan på stadens silhuett (Karlson, 
Lindgren & Vestbö, 2008). 

4.1.2 Transport och resvanor i Jönköping 
Tidigare låg industrier mitt i de centrala delarna av staden (Arnstberg & Bergström, 
2010) vilken man kan se kvarlevor av än idag.  
 
Jönköpings resecentrum ligger i stadens kärna söder om Vättern och det invigdes i 
augusti år 2001 (Maltell, 2014). Jönköpings kommun har ett positivt pendlingsnetto där 
tusentals arbetspendlar in till staden, oftast från mindre kommuner som tillexempel 
Habo. Resor från länet gör man främst till storstadsregionerna som Stockholm och 
Göteborg, men även till Nässjö, Habo och Vaggeryd (Jönköpings kommun, 2010). 
 
Enligt en undersökning från Jönköpings kommun åker 40 % av resenärerna kollektivt 
för att de inte har något val eller inte har körkort. Lika många tycker att det är ett smidigt 
alternativ istället för bil. Det är dock inte många resenärer som anser sig åka kollektivt 
eftersom att det är bra för miljön. Undersökningen visar också tydligt på att nio av tio 
tycker att det är en styrka i att de olika färdmedlen; tåg, regionbuss och stadsbussar, 
ligger samlade på ett och samma ställe vilket underlättar byten och är tidseffektivt. Från 
stationen är det dessutom lätt att ta sig till Jönköpings inre kärna med fots. 
Sammanfattat skulle det vara viktigt att en ny station ger samma förmåner; smidigt att 
byta färdmedel och närhet till stadskärnans utbud (Jönköpings kommun, 2009). 
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4.2 Dokumentanalys – Höghastighetståg i Jönköpings 
kommun 

Planering av nya stambanor i Jönköping sker i dagsläget, Götalandsbanan samt 
Europabanan. Detta är den största satsningen på infrastrukturen som hänt regionen, 
modern tid. Med dessa nya stambanor knyts Jönköping samman med Stockholm, 
Göteborg och Malmö. Flera stopp kommer att göras emellan och Jönköping blir den 
nya knutpunkten mellan banorna. Region Jönköping menar att det är få frågor idag som 
är lika betydelsefulla samt avgörande som just höghastighetsbanan 
(Regionledningskontoret, 2016). 
 
En höghastighetsbana bidrar till expansion av bostadsbyggande, samhällsekonomiska 
vinster och regional tillväxt (Trafikverket, 2015). Samtidigt beräknas det totala 
slutkostnaden bli hög. Man beräknas uppföra 14 000 nya bostäder i Jönköping 
(Sverigeförhandlingen, 2014). 
 
Under år 2010 fastställde Jönköpings kommunfullmäktige att höghastighetsstationen i 
Jönköping kommer vara belägen i området Södra Munksjön. Detta grundar sig på att 
läget ger de bästa utgångspunkterna till en utveckling av staden då platsen befinner sig 
i stor omvandling. Den befintliga stationen kommer att fortsätta användas för de lokala 
tågen (Jönköpings kommun, 2012). 
 
Man har lämnat plats för en planerad bro över södra delen över Munksjön för att minska 
trafiktrycket som kan uppstå runt Södra Munksjön. Många befintliga vägar till och från 
utvecklingsområdet söder om Munksjön kommer att byggas om till huvudstråk eller 
promenadstråk. Väster om sjön kommer både Gräshagen och Torpa byggas ihop med 
trafikgenomfarter (Jönköpings kommun, 2012). 
 
Utvecklingsinsatser samordnas i den regionala utvecklingsstrategin (RUS). Insatserna 
är inom arbetsmarknad, näringsliv, kultur, transportinfrastruktur samt utbildning. 
Region Jönköpings län ska tillsammans med andra parter bidra till en hållbar tillväxt. 
Höghastighetsbanan, där regionen är en aktiv part, utgör en betydande påverkan på detta 
(Regionledningskontoret, 2016). Södra Munksjön planeras att bli en urban mötesplats 
med blandad bebyggelse och funktioner vilket ger en ökad trygghet runt om 
stationsområdet. Området kommet få närheter till allt inom kultur, service och handel 
med enkelhet i att hitta från den nya stationen till sin destination inom såväl arbete och 
evenemang. Lokaltrafiken planeras att vara lättillgänglig stationen för att skapa ett kort 
avstånd intill Jönköpings övriga kärna (Jönköpings kommun, 2012). 
 
Vid nyutveckling kring Munksjön ska man fokusera på att bygga ihop staden och 
förtäta. Utglesning ger en sämre hållbarhet genom att det blir längre transportsträckor 
mellan kvarteren. Detta ökar dessutom interaktionen mellan gaturummen. Vidare måste 
man få sammanhängande stadsdelar där gammal och ny bebyggelse passar ihop. Närhet 
mellan gammalt och nytt är viktigt för annars blir det skarvar och onaturligt 
sammanhang. Genom att beblanda både för verksamheter och bostäder så stärks 
trygghet och kvarteret i sig. Etablerade näringsliv skapas genom att verksamheter och 
den offentliga sektorn sprids ut över hela Munksjöområdet. Ökat värde till stadskärnan 
ges genom varierade stadsrum med parker, torgområden, gårdar och gatunät. 
Biltrafiken ska få mindre utrymme i stadskärnan där gång- och cykeltrafik ska 
prioriteras. En expansion av kollektivtrafiken blir nödvändig för att med täta turer binda 
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samman stadsdelarna runt Munksjön för att få en närhetskänsla (Jönköpings kommun, 
2008). 
 
Genom att Jönköping utvecklar stadskärnan neråt, runt om Munksjön så blir sjön 
snarare en gemensam faktor än en barriär som är fallet idag. Både bostäder, fritid och 
arbete kan knytas ihop genom byggnadernas närhet till vatten, aktiviteter på sjön och 
eventuella kommande förbindelser över sjön (Jönköping 2008). Genom att bebygga 
Södra Munksjö-området varsamt med utgångspunkt från strandlinjen och med 
varierande höjder så minskas kontrasten mellan vatten och bebyggelse (Karlson, 
Lindgren & Vestbö, 2008). 
Det kommer att ta lång tid innan man når ett fulländat område där Munksjöstaden och 
den nya stationen kommer utgöra ett urbant kvarter med samverkande shopping, 
arbetsplatser, kommunikationer och bostäder. Man tänker bebygga området med 
blandad bebyggelse vilket kommer ge ett hållbarare samhälle med mindre bilism i varje 
kvarter samt ge potential till ekonomisk tillväxt. Se figur 4. Servicehandel med dess 
fokus på komfort och närhet kommer ha stor utveckling i framtida stadskvarter i 
Munksjöstaden (Jönköpings kommun, 2010). 
 

 
Figur 4. Omvandlingsområdet Södra Munksjön (Jönköpings kommun, 2012) 
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Dagens trafiksystem är idag redan komplicerade och det finns stora svårigheter att 
utveckla bebyggda marker inne i städer (Näringsdepartementet, 2014). Genom att 
upprusta och återställa befintliga stadsdelar kringgår man att behöva expandera ny mark 
(Martos et al, 2016). I Jönköping planeras en söderliggande station på befintliga spår 
vid södra Munksjön som i dagsläget används till infrastruktur Stationen kommer att 
kallas Jönköping S och kommer att vara belastat med dubbelspår (se figur 5) med flera 
delningspunkter. I dagsläget undersöks metoderna triangelspår samt vändspår för 
intilliggande spår intill höghastighetsbanan (Trafikverket, 2015). 
 

 
Figur 5. Exempel för spårdragning i Jönköpings innerstad (Trafikverket, 2015) 
 
De främsta åtgärderna och uppförandet av den planerade höghastighetsbanan kommer 
att ske från år 2025 och framåt till 2035 (Näringsdepartementet, 2014). Den tidsplan 
som beskrivs enligt figur 6 har ett troligt sanningsvärde. Totalt planeras hela banan för 
höghastighetståget stå klart år 2035, se figur 4 (Trafikverket, 2015). 
 

 
Figur 6. Tidplan fritt efter Trafikverket (2015) 
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4.3 Referensobjekt – Shinkansen, Japan  
I avsnitten nedan beskrivs höghastighetsjärnvägen Shinkansen. 

4.3.1 Japans transport- och resvanor 
Japans befolkning ökade markant sent 1900-tal. Det började med 99 miljoner år 1965 
och växte stadigt upp till 121 miljoner år 1985. Under denna period skedde en kraftig 
täthet av befolkningen i storstäderna, så som Tokyo, Osaka och Nagoya. Efter denna 
ökning bestämde sig regeringen för att ta fram en policy att hålla tillbaka den 
industriella koncentrationen. Man ville främja en balanserad utveckling i alla delar av 
landet. Policyn blev tillsvidare framgångsrik. Man lyckades sprida ut industriområdena 
i landet. Dock blev regeringen och förvaltningen ännu mer centrerade till huvudstaden 
Tokyo. Detta medförde stora problem med transporten (Wakuda, 1997). 
 
Biltransporten växte snabbt under 1960-talet. I slutet av årsseklet ägde en person av två 
ett motoriserat fordon. Det finns dock en gräns för expansioner på vägar i storstäderna. 
Även om fordon blivit väldigt populärt med åren krävs det fortfarande av invånare att 
förlita sig på järnvägstransport för pendling. Detta ger en förklaring till varför man 
fortsatt förbättra och strävat efter utveckling gällande järnvägar samt transportmedel 
(Wakuda, 1997). 
 

4.3.2 Shinkansens utveckling 
Shinkansen, som det kallas på japanska, är världens första nätverk inom 
höghastighetsbanor och tåg. År 1959 påbörjades konstruktionerna som fem år senare 
(år 1964) stod klart för användning. Shinkansen är länkat till de större städerna i Japan, 
som Tokyo, Nagoya samt Osaka (The Geography of Transport Systems, 2016). 
Utgångshastigheten när den byggdes var 220 km/h. Detta innebar en minskning från 
åtta timmar till fyra timmar i tid från huvudstaden Tokyo till staden Osaka (också känt 
som Tokaida). Det var totalt 60 tåg per dag som lämnade Tokyo, det vill säga en 
uppfattning om 60000 passagerare (The Geography of Transport Systems, 2016).  

Idag har man med tekniska förbättringar gjort att tågen har möjligheten att åka över 300 
km/h, vilket medför resan mellan städerna Tokyo och Osaka tar 2,5 timmar. Detta 
innebär en förbättring på 5,5 timmar under de senaste 50 åren. Det beräknas idag vara 
285 tåg som lämnar stationen i Tokyo varje dag, med cirka 357000 passagerare med sig 
(The Geography of Transport Systems, 2016). 
   

4.3.3 Shinkansen påverkan på städer 
Shinkansen är placerad längs landets kuster där man utnyttjar areor längs kusterna. 
Detta medför att höghastighetstågen används flitigt då befolkningstätheten är väldigt 
hög, se figur 7. Invånare som bor i innerstäderna transporterar sig mellan städerna med 
hjälp av Shinkansen samt lokal pendling. Järnvägarna dominerar över flygtransport och 
motorvägar. Trots flygtransportens utveckling är det ändå järnvägarna som står för 30 
% av den ökade transportvolymen, år efter år (Okada, 1994). 
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Figur 7. Shinkansens sträckning och Japans befolkningstäthet (Okada, 1994) 
 
Shinkansen-tågen avgår inom ett intervall av sex minuter eller mindre. Detta innebär 
att tågen färdas med cirka 23000 passagerare per timme. Okada (1994) berättar att ingen 
annan tågverksamhet har uppnått en sådan hög frekvens. Dessutom är många storstäder 
belägna relativt nära varandra jämfört med Europa. Shinkansen har sina spår länkat till 
kärnstäderna. Skulle ett tåg som åker på Shinkansen stanna vid varje stad skulle detta 
medföra ett trögt schema med flera förseningar etcetera. Därför har man istället valt att 
undvika stopp i de större städerna och ha olika tåg för olika destinationer.  
 
Okada (1994) menar att höghastighetsbanor, så som Shinkansen, behöver hållas i 
verksamhet utav välutvecklade nätverk. För att få fler invånare att åka med 
höghastighetsbanor krävs det stor tillgång till järnvägsstationerna, så som buss, taxi, 
cykelvägar etcetera. Rent allmänt, menar Okada (1994), att eftersom Japans järnvägar 
byggdes samtidigt som man utvecklade städerna och järnvägar var det moderna 
transportsättet så hamnade järnvägsstationerna i städernas centrum. Stationernas 
placering resulterade i urban utveckling i Japans storstäder. Sammanfattningsvis löper 
städernas olika transportsystem ihop med nätverket, vilket resulterar god tillgång till 
järnvägsstationerna från alla delar. Detta är anledningen till att Shinkansens stationer 
placerades samt utvecklades på befintliga järnvägar (Okada, 1994). 
 
Eftersom passagerare nyttjar Shinkansen för olika ändamål kan relaterade 
verksamheter, så som exempel hotell eller varuhus, använda sig utav stationens hemsida 
som marknadsföring till sina egna verksamheter för att i sin tur tjäna in extra tillgångar. 
På detta sätt tjänar två olika verksamheter, järnvägen samt de sociala verksamheterna i 
samhället pengar på Shinkansen (Okada, 1994).   
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4.4 Intervjuer 
Nedan sammanfattas rapportens tre intervjuer. 
 

4.4.1 Intervju 1 – Thomas Adelöf, Trafikutvecklare på Jönköpings 
Länstrafik 

En intervju har gjorts med Thomas Adelöf, trafikutvecklare på Jönköpings Länstrafik. 
Intervjun utspelade sig på Adelöfs kontor efter en avtalad tid från bägge parterna. En 
inspelning under intervjun gjordes, efter respondentens godkännande. För full 
sammanfattning, se bilaga 1. 
  
Adelöf berättar att det skall vara smidigt och problemfritt att byta färdmedel oavsett om 
man ska pendla korta eller långa sträckor. I dagsläget så finns flera alternativ på hur 
man kan sammanlänka dessa platser men inget är bestämt ännu. 
 
Adelöf berättar vidare att Länstrafiken tillsammans med kommunen har som uppgift att 
se till att resenärerna kan färdas mellan de olika stadsdelarna i centrala Jönköping. 
Södra Munksjön kommer med sin station och nya arbets- och bostadsområden bli en 
ny stadsdel som man på bästa sätt måste binda ihop med resterande stadskärnan. 
Länstrafiken och stadsbyggnadskontoret har ständigt kontakt och arbetar tillsammans 
för att lösa detta. 
 
En ny station kommer innebära en expandering av staden och man kommer få ett till 
centrum, menar Adelöf. Det nya området kommer gynna arbetsmarknaden som 
kommer att förstoras. Förutom arbetsmarknaden så höjs kulturmarknaden och 
Jönköping kommer få stora utvecklingsmöjligheter. Många städer längs med den nya 
bansträckningen vill ha en hållplats på grund av dess utvecklingspotential som staden 
får. Kommunerna i länet som kopplas samman till höghastighetsbanan blir enklare att 
transportera sig till, Tranås är ett sådant exempel.  
 
Nackdelar med höghastighetståget är de kostnader som tillkommer att bygga och 
försörja järnvägen. Nackdelar är lättare att hitta om man inte är intresserad av 
förändringar. I Jönköping byggs det redan mycket nu. Att till exempel sitta i bilköer på 
grund av vägarbete eller att det är generellt är mer befolkning i Jönköpings innerstad 
idag, kan ses som nackdelar för Jönköpingsborna, menar Adelöf.   
 
Resmönstret kommer att förändras i framtiden. Resenärer i kollektivtrafiken i 
Jönköping har ökat markant de senaste åren och det kommer inte att minska. Eftersom 
staden växer så kommer det också bli mer naturligt och smidigare att åka kollektivt. 
Problemet är inte att få fler att åka buss och tåg utan att bevara och ta hand om sina 
resenärer på bästa sätt. Man måste tillgodose behoven som finns bland 
resenärerna.  Tyvärr är det en fråga om pengar, mer pengar innebär mer fordon. 
 
På frågan om vad som anses att det byggs en ny station på ett nytt läge så svarar Adelöf 
att en ny station ger möjlighet att knyta ihop staden. Dagens centrum behöver 
expanderas då det idag är trångt. Enligt kommunen är tanken att knyta ihop Juneporten 
med Munksjön och göra hela stråket till ett centrum. Eftersom Jönköping växer måste 
centrum växa även på bredden.  
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Genom att knyta ihop stationerna så behövs inte dagens resecentrum flyttas utan kan 
ligga kvar. Förutom en tät gående kollektivtrafik så är det viktigt att man bygger täta 
stadsmiljöer hela vägen runt Munksjön för att få en bra sammanhållning mellan 
stationerna. På lång sikt så blir detta sedan en större stadskärna. Adelöf tänker sig att 
det kommer bli två centrum. Nackdel med detta kan vara om det nischar sig. Idag finns 
det till exempel en viss skillnad på Öster och Väster. 
 
Fördelar för allmänheten kan bli många, menar Adelöf. Förutom en större stad så blir 
det där igenom större utbud av kultur, idrott, utbildning och arbetsplatser. Jönköping 
kommer sättas på kartan på ett helt annat sätt.  
 
Troligen så kommer det finnas två tågsystem på höghastighetsbanan. Det ena är ett 
system där tågen åker 250 km/h och är till för pendling mellan städer som Göteborg 
och Jönköping. Detta gör att en station vid nuvarande resecentrum och en station vid 
Södra Munksjön ger en sammankoppling mellan områdena. Därför gör det inget att det 
finns ett geografiskt avstånd mellan den befintliga stationen och den planerade i Södra 
Munksjön. Idag har cirka 90 procent av de resenärer som åker med Jönköpingsbanan 
Jönköping som målpunkt. Därför kan man inte bara flytta dagens station till söder om 
Munksjön. Det skulle förlänga restiden och göra att resenärerna inte vill åka kollektivt 
längre. Därför har man valt att ha kvar Jönköpings C. 
 
Av geografiska och byggnadstekniska skäl blir det för komplicerat att placera en 
höghastighetsbana vid Juneporten. Den nya stationen på Södra Munksjön har mer 
fördelar. Dessutom gynnas tätheten mellan dagens station och Södra Munksjön, något 
som Adelöf vet att kommunen vill göra tätare. Man arbetar med att öka stadskärnan där 
man vill planera hela området från Vätterstranden fram till höghastighetsbanan. I 
slutändan ska hela området vara tätbebyggt med bostäder och verksamheter.   
 

4.4.2 Intervju 2 – Jenny Lagström, marknadskommunikatör på Södra 
Munksjön AB och Götalandsbanan 

En intervju har gjorts med Jenny Lagström, marknadskommunikatör på Södra 
Munksjön AB och Götalandsbanan. Intervjun utspelade sig på ett lunchmöte på en 
restaurang efter en avtalad tid från bägge parterna. En inspelning under intervjun 
gjordes, efter respondentens godkännande. För full sammanfattning, se bilaga 2. 
 
Lagström berättar att visionen är att Södra Munksjön ska bli en blandstad med ungefär 
50 % bostadsrätter och 50 % hyresrätter. Det ska finnas plats för alla vilket innebär ju 
att det kommer finnas skolor, äldreboende och även platser som kan användas av alla 
och inte bara de som bor där, exempelvis replokaler. Det ska också finnas parker som 
attraherar folk att åka till. Fördelarna är att med Södra Munksjön är att det ska passa 
alla typer av invånare; unga, äldre, män och kvinnor.  
 
Nackdelar kan vara att det är svårt att förverkliga visionerna då området är stort och 
byggtiden därmed utdragen på en lång tid. De som flyttar in först ska inte behöva 
känna att de bor på en byggarbetsplats i 20 år framöver. Därför måste man hitta ett bra 
sätt att kunna skärma av för att få området attraktivt när det byggs upp. En annan 
svårighet är att få ihop det befintliga centrumet med det nya i Södra Munksjön. Det 
blir en utmaning att kunna hitta en koppling mellan de olika stadsdelarna. Skulle det 
bli så att det tar 30 min att åka till Borås med ett höghastighetståg och lika lång tid att 
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ta sig från ena centrumet i staden till det andra så säger Lagström att det skulle blir ett 
misslyckande. Detta måste man lösa redan nu. 
 
Södra Munksjön kommer ha olika karaktär beroende på vilket delområde med 
blandade arkitektur, hushöjder och miljöer. Till skillnad från Kålgården vill man inte 
bygga med stängda gårdar. Det kommer att passera mycket människor i området kring 
stationen och därför vill man bygga en lugn miljö för att balansera den stora 
folkmängden som byter och väntar på tåg. Södra Munksjön kommer bli en central 
plats och det kommer succesivt kännas som att stadskärnan vidgas, tror Lagström. 
Innerstaden kommer få en högre puls och en ny knutpunkt skapas vid skeppsbron där 
stationen planeras ligga. 
 
Lagström berättar att i Ramprogrammet från det från början avsatt för 12-15 tusen 
boenden men att man nu räknar med 20-25 tusen boenden. Från ramprogrammet 
2012, så vill man nu bygga högre än tidigare och man tittar på alternativa lösningar så 
som mindre lägenheter för att få in fler invånare i området. Idag vill man bo mindre 
med anledning till att det blivit för kostsamt att bo så centralt.  
 
Höghastighetsbanan kommer göra enorm skillnad för hela länet, framförallt för 
arbetsmarknaden. Vi kommer att få en större in-och utpendling i Jönköping och som 
blir en regional knutpunkt. Detta innebär en större valfrihet där man kan bo och arbeta 
var man vill i länet eller i landet och smidigt pendla där emellan. Eftersom vår största 
inpendling idag är från Nässjö, Habo och Mullsjö kommer inte tågen från 
Jönköpingsbanan att påverkas, menar Lagström. Det kommer troligen att påverka 
busstrafiken mer eftersom den planeras efter stationen som nu kommer att bli två. Det 
kommer bli nya rutter för lokalbussarna och nya cykel-och gångvägar runt Munksjön. 
Det är ett måste att binda ihop de båda stationerna, annars skapas någon slags barriär 
emellan, menar Lagström. 
 

4.4.3 Intervju 3 – Stefan Lind, samhällsbyggnadsstrateg på Jönköpings 
Kommun 

En tredje intervju till rapporten gjordes med Stefan Lind, samhällsbyggnadsstrateg på 
Jönköpings Kommun. Intervjun utspelade sig på Linds kontor efter en avtalad tid från 
bägge parterna. En inspelning under intervjun gjordes, efter respondentens 
godkännande. För full sammanfattning, se bilaga 3. 
 
Lind berättar att området kring Södra Munksjön kommer att utmärkas med en station 
och bli något helt annat om stationsbygget inte sker. Det kommer med en station 
innebära en ny mötesplats för hela Sverige där personer från Stockholm och Malmö 
kan åka halva sträckan var för att mötas i Jönköping eller ha sitt kontor där. 
Pendlingsmöjligheterna ökar, allt blir nära och stationen blir centralt.  
 
Det kommer fortfarande finnas två stationer, där dagens station fyller funktionen för 
pendling mot exempelvis Nässjö. Det kommer sannolikt finnas mer arbetsplatser 
centralt i staden, nära Juneporten än i Södra Munksjön så dagens station kommer ha en 
viktig betydelse även i framtiden. En av utmaningarna är att få dessa stationer att hänga 
ihop där stora delar av busstrafiken troligen kommer ligga vid Södra Munksjön. Den 
nya stationen måste bli en station där man inte bara går in och ”väntar” utan måste ha 
en egen funktion. Man kan exempelvis utforma stationen med konferensanläggningar, 
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hotell och restauranger. Nackdelen är att järnvägsanläggningen riskerar att bli mer 
påtaglig i stadsdelen. Man måste hitta en lösning på få till det visuellt snyggt samtidigt 
med minimala bullernivåer. Nackdelar som kan bli i Södra Munksjön är att ha en 
järnväg nära bostäder då dessa blir oattraktiva. Man behöver hitta en lämplig 
integration. 
 
Lind tror att området Södra Munksjön kommer ge förtätning av tidigare handelskvarter 
i periferin. Det blir mer människor som bor i området. Det kommer även leda till att 
man kan åka kollektivt till det området istället för bil.  
 
Man kommer troligen få två centrum, ett vid Södra Munksjön och vid Juneporten. Vi 
kan bygga ihop det med bebyggelser men det är svårt att få känslan av tätheten hela 
vägen. Frågor som kvarstår är hur man kommer transportera sig emellan. Det är ett fåtal 
som kommer gå så man vill ha smarta lösningar med kollektivtrafiken. Tätheten är alltid 
som störst där det är mest människor. För att förlänga känsla av stadskärna så bör man 
bygga tätt samtidigt som man ska fortsätta med utbyggnaden och ha bra 
kollektivtrafikkopplingar. 
 
Lind tror att Södra Munksjön måste byggas med en stor andel bostäder och arbetsplatser 
för att få upp ekonomin samtidigt som fler människor på en plats genererar tillväxt i sig 
självt som i sin tur ger större underlag för butiker. Detta ger i sin tur större underlag för 
resande av höghastighetstågen. Men man måste också beakta att man ska ha tillgång till 
grönområden, ljus och skugga. När man bygger så tätt krävs det att man tänker till i 
planeringen.  
 
I regel ligger pendlingsgränsen vid 40-45 minuter. Det kommer bli större resmönster 
till och från Jönköping, nu när man dessutom kan komma längre sträckor på samma tid. 
Kollektivtrafiken måste dock fungera smidigt; när du kliver av tåget så ska du i princip 
kunna gå ut och direkt kliva på buss eller spårvagn.  
 
Jönköping kommer bli en knutpunkt varav det blir många spår. Höghastighetsbanan 
skulle få stor påverkan på hela Jönköpings län. Det skapar resmöjligheter som inte har 
funnits tidigare, även utanför länet. Jönköpings stad kommer växa med många tusen 
invånare på grund av att vi kommer få den ökad tillgänglighet med att man exempelvis 
kan bo i Göteborg men pendla till Jönköping. Det attraherar och man får en större 
arbetsmarknadsregion. Höghastighetståget kommer att ge fördelar till hela regionen och 
genom att planera ihop med grannkommunerna så kan alla dra nytta av detta. Genom 
att öka tillgängligheten med snabba tågförbindelser så skapas en närhet till 
landsbygden. Urbaniseringen ökar i storstäderna, men en höghastighetsbana kan även 
väga upp för en tillväxt i mindre orter, nära städerna. 
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4.5 Sammanfattning av insamlad empiri 
Jönköpings stadskärna består idag av Öster och Väster, där dagens resecentrum ligger 
på Väster. Jönköpings centrala läge i södra Sverige innebär att staden har blivit ett nav 
för entreprenörskap samt pendling.  

Transporten i innerstaden är prioriterad till bilismen, varav områden utanför 
stadskärnan utvecklats, så som till exempel A6 Center samt Solåsen. Från centrum når 
man enkelt till dessa kvarter genom kollektivtrafik där framkomligheten främjar dess 
handelskedjor samt invånarna. Studier visar att om man vill bibehålla länets positiva 
pendlingsmönster krävs smidigt byte mellan kollektivfärdsmedlen.  
 
I dagsläget pågår en utredning av höghastighetståg med genomfart i Jönköping och som 
skulle ge staden ett nytt stationsläge i Södra Munksjön. Den nya stationens läge ger 
Jönköpings innerstad en möjlighet till expandering söderut och där man mellan 
stationerna kan förtäta med bostäder och verksamheter.  
 
Med en ny hastighetsbana kommer Jönköping att få bättre pendlingsmöjligheter och 
staden kommer att vara ett centrum för byte mellan färdmedel. Snabb pendling till 
Stockholm/Göteborg/Malmö kommer innebära stora utvecklingsmöjligheter och ett 
lyft för jobb-och bostadsmarknaden. 
 
Stationsområdet i Södra Munksjön planeras med blandad arkitektur, hushöjder och 
miljöer och kommer att bli en central, ny knutpunkt för innerstaden. I området förväntas 
upp till 25 000 nya lägenheter att byggas men där omgivningarna ska vara till för alla 
stadens invånare. Dagens stadskärna kommer sakta att utvidgas i och med att den nya 
stadsdelen växer upp. 
 
I Japan skedde en stor utveckling från år 1965 fram till år 1985. Man började 
utveckla landets järnvägar på grund av en ökad befolkningstäthet. Med förbättrade 
järnvägar ökade pendlingsmöjligheterna. Man byggde höghastighetståget Shinkansen 
som gjorde det möjlig för befolkningen att snabbare färdas mellan storstäderna. Med 
30 % av den ökade transportvolymen har Shinkansen blivit ledande över 
flygtransportering. Stationernas placering i centrum resulterade till en urban utveckling 
i Japans storstäder.  
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5 Analys och resultat 
I påföljande avsnitt analyseras insamlat material samtliga frågeställningar besvaras. 
 

5.1 Analys 
Numera planerar man och vägleder befolkningen till att välja miljövänligt resande 
vilket skiljer från hur man planerade när bilismen uppträddes där bilen hade högsta 
prioritet. När man prioriterade för bilen så fick bilen också stor genomfart. Om man 
istället prioriterar för exempelvis kollektivtrafik så borde man enligt rapportens teoridel 
få fler som väljer att åka kollektivt. Detta är bra när man expanderar Jönköpings 
stadskärna där bussen kan komma att bli ett självklart val mellan de två stationerna i 
framtiden. 
 
Expandering kommer att ske i samband med en höghastighetsbana och kommer skapa 
ett förlängt centrum mellan stationerna, från dagens station fram till Södra Munksjöns-
området. Höghastighetsbanan kommer vara en stor resurs för både området och hela 
staden. Rapportens empiridel säger att Jönköpings ökande invånarantal nästan kräver 
att stadens centrum vidgas på grund av begränsad yta och den eventuella 
höghastighetsbanans tillkomst ger möjligheter för expandering. Genom en 
höghastighetsbana i Jönköping kommer det ske en urban utveckling likt 
referensobjektet Shinkansen. Där blev följderna av en höghastighetsbana 
framgångsrika för berörda storstäder. Detta gav även positiva följder till hela landet. 
Respondenten Lind menar på att städerna runt Jönköping och omkringliggande 
kommuner också kommer att expandera därför att allt kommer vara nära och 
sammanbindas med en järnväg. 
 
Förmodligen kommer dagens station aldrig sluta vara Jönköpings knutpunkt. Det är 
ändå här det finns mest arbetsplatser. Man räknar med att Södra Munksjön också 
kommer att bli en knutpunkt. Jönköping kommer att utvecklas med exempelvis 
förtätning mellan stationerna. Det får däremot inte uppstå scenariot som Lagström 
beskriver, där det tar lika lång tid att ta sig till en annan storstad som det tar att resa 
mellan Jönköpings olika stationer. Lokaltrafiken måste kunna utvecklas i takt med 
stadsutvecklingen. Den oundvikliga urbaniseringen kommer troligtvis öka ännu mer 
om höghastighetsbanan planläggs. Som följd krävs mer plats och förtätning av bostäder. 
Tättbebyggda orter med blandad bebyggelse och funktioner innebär mer trygghet 
dygnet runt, vilket ger fördelar till alla åldersgrupper som är bosatta i området. Det blir 
därför viktigt att bygga in stationen där den tillhör närstående kvarter då stationer kan 
upplevas som en otrygg miljö. 
 
Idag går stora delar av lokalbussarna förbi Juneporten eller Resecentrum. Det innebär 
att oavsett om du bor i Gränna, Dalvik eller i Huskvarna så räcker det med endast ett 
färdmedel utan byte för att nå dagens centrum. När man ändrar Jönköpings stadsstruktur 
bör man se efter hur lokaltrafiken skall gå. Skall alla bussar även gå förbi nya stationen, 
eller bara en del? Vad kommer ett byte att innebära för strävan efter att öka miljövänliga 
kollektivresandet samt göra det smidigt för resenären? Rapportens teori tyder på att 
resenärerna är mer villiga att resa kollektivt när det är smidigt. Detta påvisas också 
enligt rapportens referensobjekt där fler invånare i Japan väljer höghastighetsbanan då 
stationerna är lättillgängliga. Erbjuder den nya stationen inte samma bekvämlighet så 
finns det en risk att de två olika stationerna kommer att bli olika - den ena tilltalar 
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långpendlare och den andra, resenärer från närområdet. En höghastighetsbana kommer 
inte automatiskt ge god tillgänglighet inne i staden eller för pendlarna i länet utan det 
kan bli problematiskt om denna förbindelse mellan stationerna inte klargörs. Däremot 
kommer den tätbebyggelse som kommer att uppstå när centrumet förlängs ge invånarna 
närmare till samhällsfunktionerna. Det planerade stationsområdet kommer behöva ha 
god tillgänglighet både till centrum och till andra storstäder. Området vid den planerade 
stationen kommer att kunna erbjuda att man från sin bostad vid Södra Munksjön, kan 
snabbt komma till arbetet i Göteborg. Kommer detta område att skilja sig där det endast 
bor unga, ihärdiga pendlare eller där förmögna, högutbildade storstadsmänniskor 
jobbar? Utan att binda ihop stadsdelarna kan det lätt bli stora kontraster i området där 
varje stadsdel blir nischat. Det ser man redan nu att flera områden i Jönköping är idag, 
ett exempel är Kålgården.  
 
Stationsområdet måste byggas som den stora mötesplats den blir. Det kommer både 
vara en plats för väntetid för resenärer, arbetsplats för företagare och aktiviteter för 
stadens invånare. Både Lind och Lagström nämner detta som en viktig faktor.  
 
Höghastighetstågen tar de olika målgrupperna till slutdestinationen snabbare samt på 
ett mer effektivt sätt. Många av invånarna arbetar utanför staden, men det finns även 
folk som kommer till Jönköping för att arbeta eller studera på högskolan. Större 
pendlingsalternativ ger fler möjligheter till att kunna arbeta eller studera utan att behöva 
bosätta sig i staden. Detta underlättar för bostadsmarknaden. Flera yrkesområden kräver 
personal med specialitet inom vissa ämnen. Jönköpings höga tillväxt kommer därmed 
att öka ännu mer i samband med ökad specialkompetens på arbetsmarknaden. En 
höghastighetsbana som passerar en stadskärna flera gånger dagligen fungerar även som 
en inkomstkälla. Att smidigt kunna transportera sig gör staden mer populär, som i sin 
tur ger en mer stabil, statlig ekonomi. Ju fler invånare som dras till staden, desto mer 
resurser drar staden in. Jönköping har ett stort utbud av kulturaktiviteter, som även kan 
bli mycket större med tanke på stadens utveckling. 
 
En stor fördel med den nya planerade stationens läge är närheten till motorvägen. 
Stationen kommer att bli lättåtkomlig. Hade man bevarat och byggt om nuvarande 
station skulle det bli för trångt i dagens stadskärna. Det skulle innebära mer trafik som 
i sin tur innebär stora ombyggnationer. I dagsläget finns det inget behov av att förtäta i 
den befintliga stadskärnan, utan det är söder i Södra Munksjön där man behöver göra 
en expandering. Förtätning i dess periferi kommer innebära mindre bilanvändning. Med 
risk för att det nybyggda området kommer att upplevas dyrt med dess nybyggda 
bostäder och högutbildade arbeten som blir utav stationen så kommer närstående 
områden få ett upplyft. Detta på grund av att stadskärnan kommer närmre. När periferin 
får högre markvärde blir det en naturlig upprustning som följd. Så förtätning kommer 
inte bara att ske i stadskärnan utan det finns möjligheter till förtätning i periferin där det 
dessutom finns större yta att förtäta på än i stadskärnan. 
 
Jönköping har som tradition att bebygga lägre hus för stadens topografis skull. Detta 
innebär att det blir viktigare att bibehålla en stark och tät stadskärna och att vid 
expandering bibehålla en urban miljö med funktionsblandning; närhet mellan bostad, 
arbete, kommunikationer, handel och fritid. Om man inte kan bygga på höjden måste 
man använda mer bostadsyta för varje invånare. Detta glesar ut staden vilket leder till 
ett mer transportberoende samhälle. Därför bör man bebygga husen högre än ordinärt 
för Jönköping, vilket topografin tillåter. 
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5.2 Svar på frågeställning 1 
En höghastighetsbana med förbipasserande tåg i den kommande, förlängda stadskärnan 
kommer ge betydligt större och smidigare pendlingsmöjligheter direkt från stadskärnan 
och möjlighet till att arbeta eller studera i och utanför länet. Idag är arbetspendlingen 
från resecentrum i Jönköping stor. Med en till station skulle arbetspendlingen sannolikt 
öka ännu mer. Arbetsmarknaden kommer därför gynnas. Den planerade stationen 
kommer att knytas ihop med kollektivtrafiken från dagens resecentrum där resenärerna 
anses öka som en “ringar på vatten effekt” utav en höghastighetsbana. Detta med 
samband av den växande befolkningen i stadskärnan som är i led av att man bygger ett 
stort antal bostäder intill stationsområdet. Detta leder till ett mer miljövänligt centrum 
där man väljer att åka kollektivt istället för att ta bilen. På sikt så kommer dagens 
stadskärna att utvidgas mot området med den planerade höghastighetsbanan som 
kommer att bli en del av kärnan. Alltså kommer stadskärnan få mer befattningar och 
framgång. 
 

5.3 Svar på frågeställning 2 
Stadskärnan kommer att få ett förlängt centrum eftersom den planerade stationen 
kommer ge Jönköping en ny stadsdel med alldagliga funktioner. Täthet kommer att vara 
tunn under byggtiden men kommer vid bruksskedet att fungera bättre med närhet till 
samhällets olika funktioner. Detta på grund av ökad befolkning i området, som i sin tur 
ger en sömnlös stadskärna.   
 
Jönköpings centrum behöver i och med urbaniseringen utbredas och en station i 
utkanten av staden ger en möjlighet till förtätning mellan stationerna. Det innebär också 
att man måste noga knyta ihop dessa viktiga samhällsfunktioner med blandad 
bebyggelse och kollektivtrafik för en fungerande förtätning och flöde emellan. En 
höghastighetsbana kommer inte automatiskt ge god tillgänglighet inne i staden eller för 
pendlarna i länet utan det kan bli problematiskt om denna förbindelse inte klargörs. Det 
kommer dock att skapa en täthet mellan stationerna som ger förbättrade kvarter med 
närhet till samhällsfunktionerna.  Det planerade stationsområdet kommer dessutom ha 
god tillgänglighet både till centrum och direkt genom höghastighetsbanan till andra 
storstäder. 
 
Den planerade stationens läge har en bättre topografi för att bebygga högre byggnader. 
Stadskärnan får därför en större täthet genom att fler invånare lever på färre 
kvadratmeter, vilket man kan vara beredd att uppoffra på grund av kostnader för centralt 
boende. Höghastighetsbanans stationsområde kommer att bebyggas med 
funktionsblandning vilket ger en täthet och närhet mellan arbete, fritid och bostad. 
Områdets funktionsblandning ger en trygghet för invånarna, vilket väger upp stationens 
osäkra miljö. Eftersom Södra Munksjöns-området planeras med öppna, allmänna ytor 
kommer det uppfattas som en del av stadskärnan. Resultatmässigt kommer dagens 
stadskärna bli influerat utav den nya planerade stationen. Tätheten kommer att öka 
mellan de två stationerna, eftersom det kommer att bli mer folk i rörelse däremellan.  
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5.4 Svar på frågeställning 3 
Höghastighetsbanan kommer att fungera som en regional utveckling och inkomstkälla 
till Jönköping och ger därför ett positivt resultat inom såväl ekonomi som kultur. Vidare 
så kommer bostadsmarknaden att främjas där innerstaden kommer få fler bostäder som 
kommer att byggas tätt, i jämförelse med hur byggnaderna står idag. Man kommer även 
få smidigare pendlingsmöjligheter från andra städer. Höghastighetsbanan skapar ett 
mer miljövänligt färdsätt och lockar fler pendlare i och med att regionerna 
sammanfogas. Arbetsmarknaden och utbildningarna kommer därigenom gynnas.  
 
Jönköpings innerstad kommer genom det förlängda centrumet kunna expanderas och 
skapa en tryggare stad med förtätning av blandad bebyggelse mellan de två stationerna, 
den befintliga och den planerade. Detta är en övervägande positiv faktor. 
 
Negativa aspekter som kan ske är att en höghastighetsbana kan medföra barriäreffekter 
inne i en stad där framkomligheten kan hindras. Stadsbilden kommer att påverkas av en 
järnväg mitt i stadskärnan där hög och låg bebyggelse blir mer påtaglig. Under 
byggtiden kommer både stadsbilden och störningar i form av provisoriska lösningar att 
bli tydliga. Det kommer också bli påtagliga kostnader för att uppföra en 
höghastighetsbana samt en station. Detta får i slutet jämföras med dess livslånga 
lönsamhet.  
 
Resultatet kan ge ett nischat centrum som skiljer sig från övriga stadskärnan. Att ha två 
så kallade centrum ger en försämrad tillgänglighet där resandet ökar vilket ses som 
negativt.  
 

5.5 Koppling till målet 
Målet med detta arbete är att utreda vilka effekter en planerad höghastighetsbana får på 
en stad. Efter en sammanfattning av rapportens analys där frågeställningarna blir 
besvarade, uppfylls målet om effekterna från höghastighetsbanan. 
 
En planerad höghastighetsbana ger kvalitéer så som en regional tillväxt inom handeln, 
stadens ekonomi, arbets- och bostadsmarknad. Det medföljer även utveckling inom 
kulturverksamheter och upprustning av närliggande områden.  
 
En tillväxt i regionen ger en naturlig övergång till att åka mer kollektivt som gynnar 
miljön. Detta kommer troligen att speglas även inne i stadskärnan där man väljer 
lokaltrafiken eller gång/cykel där stadskärnan kommer vara tätbebyggd med närhet till 
samhällsfunktionerna. En höghastighetsbana skulle gynna efterfrågan om ett 
miljövänligt färdsätt.  
 
Höghastighetsbanan anses till en större del kunna bli en tillgång för Jönköpings 
stadskärna där höghastighetstågets effekter påvisats bli positiva. 
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6 Diskussion och slutsatser 
I följande kapitel redovisas rapportens slutresultat. 

6.1 Resultatdiskussion 
Frågeställningarnas formulering har flertalet gånger omarbetats under arbetets gång 
utan att innebörden av arbetet förändrats. Intervjuer gjordes där intervjufrågorna ger en 
god validitet till rapporten. Detta för att frågorna är ställda på ett sätt där svaret går att 
analysera samt reflektera tillbaka till rapportens frågeställningar och teori. Vidare 
spelades intervjuerna in, har transkriberats och skickats tillbaka till respondenten för 
godkännande. Även detta ökar validiteten då det annars är lätt hänt att respondenternas 
ord kan vridas i fördel till rapporten. Validiteten i denna rapport anses vara på en god 
nivå, dock hade den kunnat vara högre. Detta med anledning av antalet intervjuer, som 
kunde varit fler. 
 
Angående rapportens reliabilitet går studiens resultat att appliceras på andra städer som 
innehar liknande egenskaper som Jönköping och befinner sig i ett planeringsskede av 
samma slag. Skulle författarna i denna rapport använt sig utav samma intervjufrågor 
men intervjuat en trafikutvecklare i en annan stad som befinner sig i samma situation 
hade svaren troligen liknat de svaren Thomas Adelöf gav. Detta höjer rapportens 
reliabilitet, eftersom det som skulle mätas i studien har uppnåtts och man kan upprepa 
denna analys efter en längre period och fortfarande få in liknande resultat.  
 
Även om respondenterna försökte vara så opartiska så visade de olika respondenterna 
välvilja för höghastighetsbanan, trots att intervjufrågorna inte var ledande. Detta kan 
vara mindre bra för rapportens reliabilitet. Hade respondenterna varit mer opartiska 
hade rapportens reliabilitet därför ökat.  
 
Ett referensobjekt i Japan valdes och har fått representera höghastighetsbanornas 
funktion i det verkliga livet. Varsamhet har vidtagits då rapportens framtagna resultat 
genom valt referensobjekt kan vara slumpmässiga. Resultatet har dock stärkts med hjälp 
av teorin samt fallstudien Jönköping och anses därför vara trovärdig.  
 

6.2 Metoddiskussion 
Inom planering av höghastighetståget finns redan en del skrivet. Därför är 
litteraturstudier och dokumentanalyser ett naturligt metodval. Rapportens författare 
anser sig hittat avsevärd litteratur med ett aktuellt värde. Rapportens teoridel var 
därmed tillräcklig för arbetet. 
 
Referensobjektet undersöktes och medförde att man i rapporten kunde dra sannolika 
slutsatser. Med referensobjekt kan man dra paralleller till fallstudien och på så vis få 
förståelse om stadens utveckling i samband med ett höghastighetståg. 
 
Intervjuer ger rapporten djupare kunskap och aktuell information om det lokala 
Jönköping. Denna information går inte att finna på samma sätt som litteraturstudier. 
Direktkontakt med kvalificerade individer gav möjlighet för förklaring, följdfrågor och 
diskussion om olika synvinklar berörande ämnet. Som intervjuperson måste man 
granska svaren där det är lätt att försköna svaren när det handlar om den egna 
arbetsplatsens prestationer och visioner där man kan vara apatisk. De intervjuade hade 
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fått underlag på frågorna innan mötet. På så sätt är de väl förberedda och vi får ut de 
mesta möjliga utav deras kunskap. De intervjuade har ibland också fått frågor som 
kanske inte är inom deras kunskapsområde vilket kan vara negativt för validiteten. 
 
Det har varit svårt att formulera sig i rapporten för att inte verka för eller emot en 
höghastighetsbana. Författarna har försökt att vara neutrala i frågan. I frågeställning tre 
tas både positiva och negativa effekter fram. Man får på så sätt en bild av både sidor. 
Inga privatpersoner har blivit förfrågade om hur de ser planeringen då arbetet hade 
blivit för brett. 
 

6.3 Begränsningar 
Resultatet är inom avgränsningarna och ger en helhetsbild av den aktuella framarbetade 
planeringen av höghastighetsbanan. Utan några avgränsningar hade rapporten inte 
kunnat besvara frågeställningarna ingående, då analysen hade blivit för bred. De 
avgränsningar som valdes var relevanta eftersom de begränsat rapportens storlek. 
 
Rapportens innehåll gjordes med relevans och har inte på något vis begränsat arbetet 
eftersom resultatet är anpassningsbart till olika städer i samma situation. Behovet av en 
liknande utredning är dock störst vid städer som innefattar mest likheter med Jönköping 
då delar av arbetet diskuterar den typen av topografi, natur samt geografiska 
lokalisering. Dessutom är denna rapport avgränsad till stadskärnan eftersom påverkan 
väger tyngst just i de områdena i en stad. Arbetets resultat är applicerbart i Sverige men 
även andra länder som befinner sig under planering av höghastighetsbanor samt nya 
stadscentrum. 
 

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Rapportens problembeskrivning är om man når en mänsklig skala med täthet i 
stadskärnan så bidrar detta till ökad gång-och kollektivtrafik. Det finns en efterfrågan 
om att åka miljövänligt och en höghastighetsbana i stadskärnan skulle möjliggöra 
miljövänliga pendlingsresor såväl i stadskärnan och utanför länet.  

 
Syftet med rapporten vara att undersöka höghastighetstågets effekter på Jönköpings 
stadskärna. Med hjälp av frågeställningarna där det konkret anges positiva och negativa 
fördelar samt hur tätheten påverkas så har författarna påvisat följande: 
 
En planerad höghastighetsbana ger en stadskärna:  

• En gynnande tillväxt inom handel och kultur genom att staden blir till en större 
mötesplats 

• en bättre bostads- och arbetsmarknad genom smidigare och snabbare färdsätt 
• miljövänligt resande där eventuellt fler åker kollektivt inom stadskärnan och till 

andra städer 
• en nödvändig expandering där det finns ovisshet för ett ytterligare nischat 

stadsområde om åtgärder inte görs rätt 
• ökad täthet och förbindelser mellan två stationer vid ett färdigbyggt område där 

dess livfullhet ger närhet och trygg miljö 
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6.5 Förslag till vidare forskning 
Det finns mycket underlag på vilka allmänna effekter Sverige kommer att få av en ny 
höghastighetsjärnväg men desto färre om hur städer påverkas där det inte finns någon 
direkt anslutning till höghastighetståget. Intressanta studier hade varit att jämföra 
likvärdiga städer med enda skillnaden att den ena har höghastighetsjärnväg medan den 
andra inte har någon. Hur hade städernas utveckling sett ut då? 

Vidare skulle fortsatt forskning kunna vara hur Södra Munksjöns olika etapper byggs 
upp. Blir alla etapper som planerat och lär man sig utav sina misstag på de första 
områdena? Vad har man lärt sig tidigare när man förlänger Jönköpings stadskärna, till 
exempel Kålgården som referensobjekt. 
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Intervju med Thomas Adelöf 21/6-2016 
Roll och arbetsuppgifter 

• Vad är din roll på Jönköpings Länstrafik? Arbetsuppgifter idag? 
Svar: Jag jobbar som trafikutvecklare. Jag har jobbat med både stadstrafiken samt 
tågtrafiken i Jönköping. Dock anställdes en person första april som sitter med 
stadstrafiken, så nu sitter jag endast med tågtrafiken. Dvs, trafikutvecklare på 
tågtrafiken. Detta innebär all tågtrafik, inklusive Västtrafiken osv.  
Arbetsuppgifterna kan vara allt från planering till ekonomi, göra tidtabellerna, vi är 
med i tågplanarbetet (med trafikverket) och bestämmer var tågen ska gå etc.  
Planeringen utgår ifrån förarna, tågvärdarna samt resenärerna, då de vet mer om 
turerna än jag, som inte ens kommer från Jönköping.  
 

• Har du eller kommer du ha någon delaktighet i planeringen av den nya 
höghastighetsbanan? 
Svar: Ja, planeringen har ju redan påbörjat och vi är med. Dock ligger det längre 
fram, år 2035 och då är inte jag personligen med. VI alla sitter i våra roller och är med 
i diskussionerna, men det finns inget påtagligt om höghastighetsbanan än. Ex, hur 
många resande det kommer bli eller vilken utformning banan kommer att ha, det finns 
inget beslut på än. Däremot finns det en plan som vi gjort ihop med kommunen, där vi 
tänkt förvandla linje ett till spårvagn och köra under motorvägen och till 
höghastighetsbanans tilltänkta station, sedan in till Jordbron och sist in till stan.  
Sedan är det tänkt att vi ska införskaffa linje fyra och fem, som också ska passera 
höghastighetsbanans station.  
Förhandling sker om vissa påkopplingar. Man ska t.ex. kunna komma in på 
Juneporten och åka till höghastighetsbanans station för att sedan åka vidare till ex 
Göteborg utan några större problem. 
Det finns olika varianter på hur kan synka ihop stationerna, men allt är fortfarande 
endast diskussioner. Vi vet ju inte ens om det kommer bli av.  

 
• Hur mycket samarbetar man som trafikutvecklare med kommunens 

stadsbyggnadskontor? 
Svar: På denna planeringsavdelning har vi väldigt mycket samarbete med 
stadsbyggnadskontoret. Hela tiden. För 20 år sedan gjorde vi Comfort 96, systemet i 
Jönköping som fortfarande är en utav de system som kommit längst. Comfort 96 var 
ett projekt med stadsbyggnadskontoret och Länstrafiken. Stadsbyggnadskontoret 
bestämmer hur gatorna ska se ut och vi bestämmer hur trafiken ska vara, därför 
jobbar vi ihop hela tiden och har ständig kontakt med varandra. Vi har trafiken och de 
har infrastrukturen. 
 
 

 
Jönköpings länstrafiks roll 

• Vad har/kommer Jönköpings länstrafik ha för roll och påverkan på det 
planerade höghastighetståget? 
Svar: Det är olika dimensioner. VI har ju dels det att om det kommer 
höghastighetståg och det blir en station vid Södra Munksjön, då har vi att se till att 
resenärerna kommer till och från stadskärnan. Det blir våran uppgift ihop med 
kommunen.  
 

• Finns/kommer det att finnas samverkan mellan Länstrafiken och 
entreprenörerna som håller i projektet för höghastighetståg? På vilket sätt? 
Svar: Det finns inga entreprenörer som håller i projektet, utan Trafikverket och staten 
är de som drar upp riktlinjerna för detta. Det finns flera parter som jobbar med 
höghastighetsbanan, så som regionen och kommunerna. Alla jobbar ihop i länet om 



det med höghastighetsbanan. Regionen har tagit in konsulter för att skissa på 
förutsättningarna och hur det skulle kunna tänkas bli osv.  
 
 
 

• Hur kommer höghastighetsbanan att påverka Länstrafiken, tror du? 
• Vilka fördelar? 

Delvis kommer stadens expandera och man kommer få ett till centrum. Sedan 
kommer höghastighetsbanan gynna arbetsmarknaden. Den kommer bli 
mycket större. Invånare som t.ex. bor i Göteborg kan pendla till jobbet mycket 
snabbare osv. Idag fattas det en länk mellan Östergötland och Göteborg. Vi 
har ju Göteborg – Borås – Jönköping – Linköping, som idag är komplicerad. 
Man måste åka över Nässjö för att komma med tåg.  
Jönköping kommer även bli ett ännu mer centrum i Sverige, ett nav i Sverige. 
Den kulturella standarden på staden kommer höjas. För kommunens del 
kommer detta bli en fantastisk utvecklingsmöjlighet. Det är ju därför de andra 
kommunerna slåss om att få en hållplats av höghastighetsbanan i sin 
kommun.  

 
• Vilka nackdelar? 

Svar: Kostnader kan ses som en nackdel, men det är inte endast en kostnad. 
Det finns ju en intäktssida också. Jag ser inga direkta nackdelar. Tycker man 
om förändring så kommer man inte hitta nackdelar med höghastighetsbanan.  
Det vi har nu är ju lite växtvärk. Jönköpingsborna är inte vana vid det, att t.ex. 
sitta två minuter extra i bilkön.  

 
• Nytt eller liknande resmönster som tidigare? 

Svar: Ja det kommer ju förändras.  
 

• Kommer vi åka mer kollektivt generellt, en så kallad “Ringar på vattnet-
effekt”? 
Svar: Vi har gjort en fantastisk resa, vi har ökat över två miljoner de sista åren.  
Problemet för oss är att få pengar så vi kan öka trafiken och få plats med fler 
resenärer. Det stora problemet är inte att få folk att åka kollektivt, problemet är 
att ta hand om alla resenärer. Ju större staden blir kommer folk se det mer 
naturligt att åka kollektivt.  

• Kommer det krävas mer av er (till exempel mer lokal/regional 
busstrafik)? 
Svar: Vi måste tillgodose behoven som finns bland resenärerna.  

 
Stationens läge vid Södra Munksjön 

• Vad anser du om att en ny station kommer att placeras vid Södra Munksjön, 
Jönköping? 
Svar: En ny station ger möjlighet att knyta ihop staden. Dagens centrum är så trångt, 
man vill bredda centrumet. Jag har själv inte lagt in några personliga tankar åt detta, 
utan det är det kommunen sagt. Tanken är att synka ihop Juneporten med Munksjön 
och göra hela stråket till ett centrum. Staden Jönköping växer och då måste det växa 
även på bredden.  

 
 

• Vad blir det för konsekvenser eller fördelar för er på Jönköpings Länstrafik? 
Svar: Det kommer med stor sannolikhet finnas två olika tågsystem på 
höghastighetsbanan. Ett system som t.ex. att tågen som åker 250 km/h är mer 
till för pendling mellan städer som Göteborg/Jönköping, vilket gör att en 



station vid nuvarande resecentrum och en station vid Södra Munksjön ger en 
sammankoppling mellan stationerna. Så det gör inget att det finns ett 
geografiskt avstånd mellan den befintliga stationen och den planerade i Södra 
Munksjön, man får bägge två på köpet.  
Merparten, cirka 90 %, av de som åker med Jönköpingsbanan idag, har 
centrala Jönköping som målpunkt. Då kan man inte bara flytta stationen till 
söder om Munksjön. Det skulle förlänga och göra att resenärerna inte vill åka 
kollektivt längre. Så Jönköpings C måste vara kvar.  
Av geografiska och byggnadstekniska skäl blir det inte bra att placera en 
höghastighetsbana i Juneporten. Det är för komplicerat. Och därför är det bra 
med ny station på Södra Munksjön.  
Tanken som kommunen har är egentligen att man tycker att stadskärnan i 
dagsläget är för tunn på något sätt. Så man har hela tiden jobbat med att öka 
stadskärnan. Man vill stadsplanelägga hela området från Vätterstranden till 
höghastighetsbanan. Man ska alltså fylla hela det området med bostäder och 
verksamheter.   
   

• Vad blir det för konsekvenser eller fördelar för allmänheten? 
Svar: Jag tror att stadens invånare kommer tycka att detta är bra. Sedan finns 
det ju alltid dem som inte är så förtjusta i utveckling.  
Man har nytta av att staden växer. Utbudet av t.ex. kultur och idrott blir större, 
bättre möjlighet till utbildning, flera arbetsplatser osv. Jönköping kommer 
sättas på kartan på ett helt annat sätt.  
 

• Om att resecentrum inte ligger där?  
Svar: Det kommer bli två centrum helt enkelt. En nackdel kan vara om det 
nischar sig. Det finns en viss skillnad på Öster och Väster. Att man skulle 
nischa sig och ha endast ”en viss sorts” affär eller verksamhet på Öster 
respektive Väster. 
 
 

• Behövs resecentrum flyttas för bättre byte mellan färdmedlen, tror du? 
Svar: Vi tror att nuvarande resecentrum kommer att stå kvar. Det går inte att 
bara flytta ett resecentrum, det finns så mycket som ligger före det. Så istället 
försöker vi som sagt synka ihop stationerna.  
 
 

• Kan man skapa en bättre sammanhållning mellan Jönköping city och 
Stationen vid Södra Munksjön genom kollektivtrafik? Finns det andra 
medel för bättre förbindelser? 
Svar: Ja det kan man. Andra förbindelser kan vara att man bygger tätt hela 
vägen, så blir det sedan en stadskärna.  

 
• Hur kommer höghastighetsbanans läge att påverka stadskärnan, tror 

du? 
 
Region Jönköping 

• Hur kommer höghastighetsbanan att påverka Jönköping som region, 
tror du? 

• Vilka fördelar? 
Svar: Kommunen ser höghastighetsbanan som en möjlighet att göra staden 
en dimension större. 

• Vilka nackdelar? 



Svar: Det kan bli växtvärk. Vi får nog även räkna med mer trafik om vi inte 
lyckas med kollektivtrafiken så att folk ställer bilen och åker kollektivt istället. 
Har man bra kollektivtrafiklösningar kan det minska bilåkandet.  
 
 

• Ger höghastighetståget fördelar till hela regionen (länet) eller främst Jönköping 
stad, tror du? 
Svar: Alla kommuner är positiva till höghastighetsbanan. De tycker att det är viktigt för 
sina kommuner att ha en station. Så hela regionen gynnas av höghastighetsbanan. 
Kommunerna i länet som synkas till höghastighetsbanan blir enklare att transportera 
sig till, som t.ex. Tranås.  

 
 

• Hur tror du landsbygden påverkas av att städerna får en större tillgång 
för långfärdspendling? 

• Mer urbanisering? 
Svar: Man tror ju att alla orter ska öka, att de kommer fortsätta existera. Det 
gäller ju att se till att hela länet får livskraft. Att man kan bo i de små 
kommunerna också. Man hoppas alltså på pendling och utökning i själva 
kommunerna. Målet är att få kompetenser. Man ska kunna bo lite längre bort 
och kunna pendla till jobbet utan att det ska ta längre tid.  



Intervju – Jenny Lagström 15/9-2016 

Roll och arbetsuppgifter 
Vad är din roll på Södra Munksjön AB? 

 – På Södra Munksjön Utvecklings AB arbetar jag kommunikation. Min titel är ju egentligen 
marknadskommunikatör men på Södra Munksjön Utvecklings AB kan man säga att jag är 
kommunikationsansvarig. Jag jobbar med kommunikation i alla led. Allt från fastighetsägare i 
området till leverantörer, byggherrar samt medborgare etc.  

 

- På vilket sätt är du delaktig i det som byggs och planeras i området Södra 
Munksjön?  

-Jag arbetar som sagt med kommunikation. Det kan vara allt från stora presentationer, till 
event emellanåt för att synas till medborgarna.  

 

Vad har Södra Munksjöns AB för roll?  

– Eftersom vi är ett litet bolag så har vi väldigt mycket jobb med de kommunala 
förvaltningarna. Vi kanske är det bolag som jobbar mest med kommunen, vilket innebär att vi 
har väldigt mycket kommunikation mot kommunen också. Vi arbetar även väldigt mycket 
med strategi (cirka 50% av min tid) så som beteende, arbetsroller, olika frågeställningar etc.  

Vi har ett uppdrag att tillvarata de kommunala intressena åt medborgarna i området. Vårt 
huvudsyfte är ju inte att bygga bostäder. Vår uppgift är att se till att det finns en bra 
kommunal service.  Även bra cykelvägar, parker och trygghetszoner ligger i vår roll. Man ska 
kunna gå där nere utan att känna sig otrygg, inga mörka gränder etc.  

Sammanfattningsvis skulle jag säga att vårat största huvuduppdrag är att leda 
statsutvecklingen i Södra Munksjön. Vi är ”tratten” för detta område. Sedan har vi ett uppdrag 
i att utveckla industriområdet, omlokalisera industrierna som idag befinner sig i området.  

 

Hur ser samverkan ut mellan er på Södra Munksjöns AB och andra aktörer?  

Vi arbetar otroligt mycket med de kommunala förvaltningarna. Just nu arbetar vi med 
tekniska kontoret, som styr trafikplanering, gata, park och VA. Vi jobbar med 
stadsbyggnadskontoret, för där sitter ju planarkitekter, alla de som gör detaljplaner. Vi jobbar 
också mycket med stadskontoret, vad gäller de juridiska delarna. Så just nu är det väldigt 
mycket med dom förvaltningarna,  

När vi har kommit längre fram i skedet, så skulle jag säga att vi kommer arbeta jättemycket 
med utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen, kultur-och fritid, dvs. de mjuka värdena.  

Vi har även jättemycket samverkan med samtliga fastighetsägarna i området, aktörer och 
byggherrar som vill bygga i området.  

-       Arbetar ni mer med någon aktör eller ungefär lika mycket med alla?  

 



-       Vad är svårigheterna när det är många aktörer inblandade i ett så stort 
område? 

- Jag skulle säga att det finns både interna och externa svårigheter. De interna handlar om 
att vi inom kommunen måste hitta ett bra sätt att arbeta. Detta är ett nytt sätt för Jönköpings 
kommun att arbeta. Att ett kommunalt bolag leder en statsutveckling. Det har alltid gjorts av 
förvaltningarna innan, och då är det stadsbyggnadskontoret som har gjort det. Eftersom det 
är ett nytt sätt att jobba måste man hitta formerna, och det är där samarbetet och samverkan 
kommer in. Man lägger in väldigt mycket tid och energi på att hitta dessa nya former.  

Normalt sätt när man exploaterar ett så stort område så äger oftast kommunen all mark och 
då kan man göra precis som man vill. Så är det ju inte i detta fall. Här har vi ju cirka 200 
fastighetsägare att handskas med. Det blir ju väldigt knepigt. I vanliga fall har en 
fastighetsägare hand om ett kvarter och ser till att det blir bra. I det här fallet går det inte att 
göra på det sättet, utan man måste ”ha hand om” varje delområde, även om man inte äger 
byggnaden. Man ansvarar alltså för hela området, inte bara sitt egna kvarter. Detta är ett helt 
nytt sätt att tänka.  

 

Området Södra Munksjön 
Vad kommer att utmärka området? 

- Visionen är att man ska bygga en blandstad. Vi har fått från politikerna ett uppdrag att 
bygga ungefär 50 % bostadsrätter och 50 % hyresrätter. I denna blandstad ska det finnas 
plats för alla. Det innebär ju att det kommer finnas skolor, äldreboende etc. Men det ska även 
vara ett område som du vill åka till även om du inte bor där. Det ska finnas lokaler där, 
exempel en replokal eller en danslokal. Det ska finnas parker som faktiskt attraherar folk att 
åka till.  

 

Fördelar med området Södra Munksjön? 

- Fördelar med Södra Munksjön är att det ska passa alla typer av invånare. Unga, äldre, män 
och kvinnor.  

Nackdelar med området Södra Munksjön? 

- Nackdelen är tyvärr att det alltid är svårt att förverkliga. Området är jättestort, vilket gör att 
vi kommer att bygga en jättelång tid. De som flyttar in först ska ju inte behöva känna att de 
bor på en byggarbetsplats i 20 år framöver. Man måste hitta ett bra sätt att kunna skärma av. 
Det kanske inte är en direkt nackdel, det vill jag inte påstå. Men det är en svårighet i det hela. 
Vi måste hitta ett sätt att göra det bra.  

En annan svårighet är att få ihop det befintliga centrumet med det nya i Södra Munksjön. Det 
blir en utmaning att kunna hitta en koppling mellan de olika stadsdelarna. Både kommunen 
och regionen sitter med att hitta lösningar till detta. Tar det 30 min att åka till Borås med ett 
höghastighetståg ska det inte behöva ta 30 min att ta sig från ena centrumet i staden till det 
andra. Då har vi misslyckats.  

 

Hur kommer det nya, moderna bebyggelsen att avspeglas på området? 



- Det kommer finnas 5 delområden. Jag tror att alla delområden kommer ha olika karaktärer. 
Området som tillexempel gränsar mot stationen kommer ha en lite mer kontinental känsla. 
Man har sagt att man vill ha väldigt blandad arkitektur och olika höjder på byggnaderna. Man 
vill inte heller bygga som Kålgården, som har stänga gårdar tillexempel. Man vill även ha 
blandade fasader, mycket gröna ytor.  

 

Hur kommer den nya stationen att avspeglas på området? 

- Mycket folk kommer passera i området, så målet blir att bygga en lugn miljö kring stationen. 
Man pratar om att det kommer gå ett tåg var 30e minut. Jag har svårt att tro att det inte 
kommer påverka området. Folk kommer även byta tåg etc., så det blir mycket fart och fläkt i 
området.  

- Upphöjda spår? Tillgänglighet? 

-  

- Vad finns det för svårigheter/nackdelar med tågspår så centralt? 

 

- Fördelar/styrkor? 

 

Täthet 
 

12:50  Hur kommer tätheten att påverkas när staden “förlängs kring en sjö”?  

- Det kräver ett annat sätt att titta på kvalité. Jag skulle säga att det finns svårigheter med en 
sjö, men det ger även ofantligt mycket möjligheter.  

 

Vad är viktigt att tänka på för att förlänga känslan av “stadskärna”? 

- Eftersom att man succesivt bygger, så kommer man succesivt att uppleva att stadskärnan 
växer. Jag tror att även de som bor vid Södra Munksjön kommer tycka att dom bor i centrala 
Jönköping.  

 

Hur blir de omgivande områdena runt Södra Munksjön påverkade av en ny 
stadskärna? 

- Hur kan man lämpligast bygga ihop/få en bra övergång mellan Solåsen med nya 
kvarter i Södra Munksjön? 

- Där nere är det tänkt att det ska fortsätta vara stor kommersiell verksamhet. Om vi tänker 
på andra sidan av den vägen ligger ju gamla DHL-terminalen. Lastbilarna gränsar till 
järnvägen. Så mellan järnvägen och e4an ligger Solåsen. Där är det oerhört svårt att bygga 
bostäder på grund av buller.  



Det går idag redan mycket biltrafik på Solåsen, så att finna en lösning som innebär ännu mer 
biltrafik kanske inte går, men man måste ändå finna en lösning så att man kan åka smidigt 
därifrån med en TV. Vi sitter idag och tittar väldigt mycket på vad vi skulle kunna göra.  

- Ger bebyggelse i Södra Munksjön en möjlighet att förtäta tidigare handelskvarter i 
periferin? 

 

Arbetar ni utifrån referensobjekt liknande Jönköpings läge (kring en sjö, ny station 
osv)? 

- Det är väldigt svårt att hitta, i alla fall i samma skala som vi bygger i (300 ha). Vi har tittat en 
hel del på Älvstranden i Göteborg. Nu ligger ju inte det vid en sjö, men det ligger vid kanten 
av älven, så ”vattenproblematiken” finns där. Sedan ligger Göteborgs Centrum på andra 
sidan. Vi arbetat en hel del med dem och har även varit där och tittat på hur de har löst vissa 
saker. Det kommer säkert hända flera gånger i framtiden också.   

 

Hur anser ni gränsen är satt för hur många som kan bo/jobba där? 

- Den är för lågt satt. Ramprogrammet sa från början att vi skulle ha cirka 12-15 tusen 
boende. Den har man nu reviderat, som det ser ut nu räknar vi med 20-25 tusen boenden. Vi 
ser också att från ramprogrammet 2012, så har det också hänt en del. Man vågar bygga 
högre än tidigare, man vågar titta på alternativa lösningar. Vi har alltid bott så stort i Sverige, 
men nu märker man att folk bor mindre för att det blivit så dyrt. Detta gör att man får in mer 
människor i ett område.  

-    Kommer vara mycket folk i rörelse där i och med stationen? Vad innebär detta? 

 

Kollektivtrafik 
 

Vad tror du att höghastighetsbanan kommer ha för verkan på: 

-       Jönköpings län? Den kommer göra enormt mycket för hela länet, framförallt 
arbetsmarknadsregionen.  

-       Jönköpings stad? – Det är samma som länet. Sen kommer den ge Jönköpings stad 
en ny puls.  

-       På nya kvarteret Södra Munksjön? – Om man tar just Skeppsbron, som kommer 
ligga allra närmast stadsdelen så kommer det ha den påverkan att man upplever det som en 
knytpunkt.  

-       På dagens station och resecentrum? – Det kommer inte påverkas så jättemycket 
eftersom Jönköpingsbanan fortfarande kommer ligga placerad där. Jag tror att det kommer 
påverka busstrafiken, eftersom den järnvägen ligger där den ligger i Jönköpingsbanan. Vår 
största inpendling idag är från Nässjö, Habo och Mullsjö och den kommer inte minska.  

 

Tror du att det kommer ske ett större resmönster nu?  



-       Med tåg till och från Jönköping? -Ja, det tror jag definitivt. Jag tror att vi kommer ha 
mer inpendling med snabbare regionala transporter. Sedan blir vi den knytpunkt vi blir, så 
självklart kommer vi ha mycket mer trafik till och från.   

-       Med buss mellan dagens resecentrum och området Södra Munksjön? – Ja, det 
kommer bli en helt ny rutt.  

-       Med cykel/gång? – Ja, absolut. Man jobbar väldigt mycket med cykel och gång redan 
nu i Jönköping. Det kommer bli nya vägar, jag tror att man kommer hitta helt nya stråk för 
cykel och gång som är snabbare än bil och buss.  

 

Blir det en så kallad ”ringar på vatten-effekt”? 

 

(Satsning på höghastighetståg = populärt att resa kollektivt? Större satsning på övrig 
kollektivtrafik?) 

 

Kan man skapa en bättre sammanhållning mellan stadsområden med hjälp av 
kollektivtrafik och gång/cykel-vägar? 

- Ja, jag skulle vilja säga att det är ett måste. Man måste binda ihop det, annars skapas 
någon slags barriär emellan.  

Hur tror du att landsbygden påverkas av att städerna får en större tillgång för 
långfärdspendling? 

-       Mer urbanisering? – Jag tror att det ger större valfrihet. Om man får snabbare 
persontransporter, ex från Göteborg till Jönköping men även inom länet, så får man större 
valfrihet där man kan bo var man vill och jobba var man vill. Man måste inte på landet och 
jobba i stan, man kan tillochmed göra tvärtom med större valfrihet.  

-       Ger höghastighetståget fördelar till hela regionen eller främst till Jönköping som 
stad, tror du? – Hela regionen. Det kommer bli jättestor skillnad.  



Intervju med Stefan Lind 14/11-2016 
 
 
Kort information om projektet 
Rapporten handlar om höghastighetsbanans påverkan på Jönköpings stadskärna där 
målet är utreda vilka effekter en planerad höghastighetsbana får på en stad.  
 
Våra frågeställningar som vi vill besvara i rapporten är följande: 
Frågeställning 1 – “Vilka blir effekterna i en stadskärna av en planerad 
höghastighetsbana?” 
Frågeställning 2 - “Vad innebär det för stadskärnans täthet att en ny station planeras 
att byggas i ett nytt område?” 
Frågeställning 3 - “Blir resultatet positivt eller negativt?” 
 
 
Roll och arbetsuppgifter 
Vad är din roll och arbetsuppgifter? Min tjänst kallas samhällsbyggnadsstrateg, 
dock har jag en delad tjänst. Så halvtid jobbar jag i princip bara med 
höghastighetsjärnvägen som projektledare för Jönköpings kommun.  

• På vilket sätt är du delaktig i det som byggs och planeras i 
området Södra Munksjön? Det är framförallt kontakterna med 
staten, koordinera arbetet inom kommunen med frågan om 
höghastighetsjärnvägen. Det är Trafikverket som äger frågan vi 
utreder, så de gör det tillsammans med oss. Just i Södra Munksjön är 
det framförallt bolaget som jobbar med utvecklingen av den delen av 
staden. Jag jobbar med järnvägsfrågan och det är den frågan som 
blir högst påtaglig. Vi samarbetar väldigt mycket.  

 
Vad har Jönköpings kommun för roll? Dels är det att diskutera med 
Sverigeförhandlingen samt Trafikverket. En annan viktig roll är att prata med våra 
grannkommuner.  
 
Hur ser samverkan ut mellan kommunen och andra aktörer?  

-       Arbetar ni mer med någon aktör eller ungefär lika mycket med 
alla? Vi jobbar framförallt med Södra Munksjön (de är ju ett bolag 
inom kommunen), sen är det ju Trafikverket och 
Sverigeförhandlingen. Sen samarbetar vi även med väldigt mycket 
med andra kommuner som ska få stationer också. Det handlar väldigt 
mycket om att lära varandra, hur får man ut bäst effekt av stationen 
osv. Så vi försöker ha ganska mycket samarbeten just i 
planeringsprocesserna för att lära av varandra.  

-       Vad är svårigheterna när det är många aktörer inblandade i ett 
så stort område? Rent generellt är det ju alltid så mycket olika viljor 
osv. Olika aktörer har olika tidplaner att förhålla sig till. Vi i Jönköping 
ser att stationen i Södra Munksjön är given medan Trafikverket säger 
att vi behöver utreda andra alternativ, så det är ju litegrann vilka 
intressen man har och det kan göra det lite svårt pedagogiskt att 
förklara hur den här planeringsprocessen hänger ihop.  

 
Området Södra Munksjön 



Vad kommer att utmärka området? Får vi en station där kommer det bli något helt 
annat än vad det kommer bli utan en station. Det som blir så intressant är egentligen 
att man knyter det så nära, ex 1.5 timma till Stockholm, under timmen i restid till 
Göteborg och du har drygt en timme till Malmö. Då är man nästan inom 
pendlingsavstånd. Det innebär att har du ett företag som har sin bas i Malmö men 
kanske har ett kontor i Stockholm, så skulle Jönköping kunna bli där man kanske 
förlägger sina möten eller kanske tillochmed där man vill ha sina kontor.  
 
Fördelar med området Södra Munksjön? Pendlingmöjligheterna ökar och det är ju 
det som är fördelen. Pendlingsgränsen dras generellt vid 40-45 minuter. Fördelen 
med detta område är att det blir så nära allting annat, stationen är central. Man 
slipper ta extra tåg och bussar för att ta sig till sin destination. Området kommer även 
omvandlas helt från vad det är idag.  
 
Nackdelar med området Södra Munksjön? På ett sätt kan man säga att det är 
alltid nackdelar att behöva dra in järnvägar för att det ska bo folk där. Rent 
planeringsmässigt så blir det lite svårt. Dels så har man bullerproblematik, att det kan 
bilda barriärer och sen blir det alltid människor som blir påverkade av järnvägar och 
kan tycka att man ska bygga den ”lite längre bort”.  
 
Hur kommer det nya, moderna bebyggelsen att avspeglas på området?  
 
Hur kommer den nya stationen att avspeglas på området? Man kommer kunna 
anpassa all byggnation till det moderna. Jag arbetar inte riktigt med den frågan, men 
jag ser att, framförallt stationen, att man måste tänka till rejält så att det inte blir en 
station där du bara går in och ”väntar”. Stationen måste ha en egen funktion. 
Stationen blir det närmsta du kan komma storstäderna. Man kan t.ex. utforma 
stationen så att det finns konferensanläggningar, hotell i stationen, restauranger. 
Man behöver inte åka till stationen bara för att åka tåg, utan man kan göra andra 
saker också, likt Stockholm och Göteborgs station.  
Man ska anpassa för resenärerna.  
 

• Upphöjda spår? Tillgänglighet? Det kommer inte gå att ha 
järnvägen i markplan, för då skär man av i hela området. När du 
kommer från höjderna, t.ex. Ulricehamnshållet så ligger ju Jönköping 
i ungefär en sänkning på 130 m höjdskillnad. Tågen kan inte gå upp 
och ner utan måste gå så rakt som möjligt. Just för att få till det på ett 
bra sätt måste man höja upp stationen. Så det blir ju en upphöjning.  

• Vad finns det för svårigheter/nackdelar med tågspår så centralt? 
Nackdelen är att järnvägsanläggningen riskerar att bli mer påtaglig i 
stadsdelen och där får man ju rent planeringsmässigt verkligen tänka 
till och få en bra lösning på det, tex bygga för med hus för att få till det 
visuellt snyggt men samtidigt minska buller. Man kan använda hus för 
att begränsa buller.  

• Fördelar/styrkor? Och eftersom Jönköping kommer bli en knutpunkt 
så kommer det finnas flera spår. Anläggningen blir då lite större i hela 
Jönköping. Detta är ju en fördel. 

 
Täthet 
Hur kommer tätheten att påverkas när staden “förlängs kring en sjö”? 



• Hur jobbar ni med denna biten? Jag tror att det kommer påverkas 
bra. Problemet är ju alltid det där att det inte går att bygga tätare med 
exempel butiker. Det underlaget finns inte. Så här blir det nog att vi 
får två centrum, ett nere på Södra Munksjön och ett här (Juneporten). 
Vi kan ändå bygga ihop det med bebyggelser osv men det är svårt att 
få den här riktiga tätheten hela vägen. Frågan är hur man kommer 
transportera sig emellan. Det är ett fåtal som kommer gå, det är ju en 
bit. Så man pratar om att bygga kollektivtrafiken på ett smartare sätt. 
Det finns planer på spårvagnar. Tätheten blir som störst där det är 
mest människor.  
 

 
Vad är viktigt att tänka på för att förlänga känslan av “stadskärna”? 

• Hur jobbar ni med denna biten? Som sagt är det viktiga att bygga 
tätt inne i städerna. Man ska fortsätta med utbyggnaden men också 
ha en bra kollektivtrafikkopplingar.  

 
Hur blir de omgivande områdena runt Södra Munksjön påverkade av en ny 
stadskärna? 

• Hur kan man lämpligast bygga ihop/få en bra övergång mellan 
Solåsen med nya kvarter i Södra Munksjön? Har man en väldig 
täthet runtomkring de områdena så kan man inte bara ha ett ”skarpt 
slut” utan man måste tänka till där också, så att man får en bra 
övergång. Avskärmat med en gata eller liknande. Det är inte sådär 
jätteattraktivt att ha sin bostad väldigt nära järnvägen heller. Man vill 
ha integration inom Södra Munksjön också.  

• Ger bebyggelse i Södra Munksjön en möjlighet att förtäta 
tidigare handelskvarter i periferin? Det tror jag definitivt att det gör. 
Det blir ju mer människor som bor i området. Det kommer även leda 
till att man kan åka kollektivt till det området också, så man behöver 
inte ta bilen. Sedan finns det problemet att det inte är runt hörnet 
nästa butik ligger, utan det är helt olika delar av områdena butikerna 
ligger i också.  

 
Arbetar ni utifrån ett referensobjekt som liknar Jönköpings läge (kring en sjö, 
ny station osv)? Man lär sig lite av andra kommuner som står inför samma situation 
som vi gör, som tex Borås och Linköping. Men sedan har vi varit ute på en del 
studieresor. Vi ska iväg på en studieresa till Tyskland där man byggt liknande. Där 
ser man vad som krävts för att få lite aktivitet kring stationen. Och de som inte fått 
det, vad beror det på? Då är det ofta de som ligger ganska isolerat och utanför 
staden och att man inte satt igång byggnationer runtomkring.  
 
Hur anser ni gränsen är satt för hur många som kan bo/jobba där? 

-    Kommer vara mycket folk i rörelse där i och med stationen? Vad 
innebär detta? Jag tror att det pratas om att det ska öka till 20 000 
personer, dvs några tusen till. Jag tror att man måste upp i ganska 
rejäla mängder, dels för att få upp ekonomin men även det att ju fler 
människor på en plats genererar ju nästan tillväxt i sig självt som i sin 
tur ger större underlag för t.ex. butiker, det ger större underlag för 
resande av höghastighetstågen osv. Sedan finns det ett antal viktiga 



principer med, att man ska ha tillgång till grönområden, ljus och 
skugga osv. När man bygger så tätt krävs det verkligen att man 
tänker till i planeringen och att man får till det på ett bra sätt.  

 
Kollektivtrafik 
Vad tror du att höghastighetsbanan kommer ha för påverkan på:  

-       Jönköpings län? Det kommer få en jätteinverkan på länet. Det finns 
egentligen tre planerade stationslägen i länet, Jönköping, Tranås och 
Värnamo. Jönköpings län kommer bli den naturliga punkten om man 
t.ex. ska åka söderut och bor i Skövde. Det skapar alltså 
resmöjligheter som inte har funnits tidigare, även utanför Jönköping.  

-       Jönköpings stad? Jönköping kommer växa med många tusen 
invånare just på grund av att vi kommer få den här ökade 
tillgängligheten med att man faktiskt kan bo i Göteborg men pendla till 
Jönköping. Det attraherar och man får en större 
arbetsmarknadsregion. Om Jönköping växer innebär det att våra 
grannkommuner växer. Vi ser att Habo och Nässjö kommer växa om 
Jönköping får en höghastighetsstation.  

-       På nya kvarteret Södra Munksjön?  
-       På dagens station och resecentrum? Det kommer fortfarande 

finnas två stationer, en del tänker ju att denna station 
(Juneporten) ska tas bort. Med den fyller ju en annan funktion. 
Även det här med utbyggnaden av Södra Munksjön så kommer det 
sannolikt finnas mer arbetsplatser centralt i stan. Det innebär ju att 
om du bor i Nässjö och ska åka och jobba i Jönköping är det bästa att 
ta tåget ner till Juneporten. Så denna station kommer ha en viktig 
betydelse i framtiden. Sen när det gäller buss och sånt kanske de 
hamnar där borta vid den andra stationen. Det är faktiskt en av 
utmaningarna, att få dessa stationer att hänga ihop.  

 
Tror du att det kommer ske ett större resmönster nu? 

-       Med tåg till och från Jönköping? Vi ser att det kommer öka med ett 
antal tusen resor per dag, antingen om man hoppar på härifrån eller 
hoppar av här.  

-       Med buss mellan dagens resecentrum och området Södra 
Munksjön? Det blir ju mer människor i rörelse så buss mellan 
stationerna måste öka också. På sikt finns det en ambition om att 
kanske ha spårvagn, även om det ligger långt fram i tiden. Har man 
spårvagn istället för buss är det fler som väljer spårvagn, jag tror det 
nästan är 50% fler som åker spårvagn. Dels för komforten men också 
den känslan att det är mer okej att åka spårvagn. Plus att spårvagnen 
tar mer människor.  

-       Med cykel/gång? Gång och cykel är sånt som vi alltid jobbar med, 
det är ett konstant arbete. Vi håller på att satsa ganska mycket på 
utbyggnader av cykelstråk. Med det här nya området så finns det ju 
en helt annan möjlighet att planera. I gamla städer har man planerat 
för bil, och nu när man vill ha mer plats för GC-vägar så finns det inga 
ytor. Så med det nya området har man fler möjligheter att planera.  

 
Blir det en så kallad ”ringar på vatten-effekt”? 



(Satsning på höghastighetståg = populärt att resa kollektivt? Större satsning 
på övrig kollektivtrafik?) Det är mycket möjligt att det blir så, det tror jag. Det 
bygger på att man har tänkt till kring kollektivtrafiken. När du kliver av tåget så ska du 
i princip kunna gå ut och direkt kliva på buss eller spårvagn. Är det så att du helt 
plötsligt måste gå ett par hundra meter med någon väska etc, så  blir det väldigt 
osmidigt. Ringar på vattnet handlar om vår förmåga att kunna planera så det faktiskt 
blir smidigare att åka kollektivt.  
 
Kan man skapa en bättre sammanhållning mellan stadsområden med hjälp av 
kollektivtrafik och gång/cykel-vägar? Ja! Hur tätt eller otätt det än är så kommer 
kollektivtrafiken ha en jätte-betydelse. Har du infrastrukturen på plats kan du styra 
själva trafikuppläggen efter det.  
 
Hur tror du att landsbygden påverkas av att städerna får en större tillgång för 
långfärdspendling? 

-       Mer urbanisering? Det vi ser idag är att många städer växer. 
Urbaniseringen går inte att stoppa. Vad är det då man flyttar till? 
Framförallt Göteborg, Malmö och Stockholm, de städerna med störst 
tillväxt. Den andra kategorin är städer som har runt 100 000 invånare, 
så som Jönköping, Linköping, Norrköping. Och vi växer ju varje år. 
Sedan finns det en tredje kategori som inte hade växt annars, som 
t.ex. Strängnäs där jag ursprungligen kommer ifrån. Där har det ökat 
med några tusentals invånare. Och det beror på att det är 8 mil till 
Stockholm. När jag växte upp var det urusla kommunikationer. Sedan 
byggde man en ny järnväg där och motorväg. Så idag har Strängnäs 
mycket bättre kommunikationer. Möjligheterna finns att man kan 
arbeta i Stockholm men ändå bo i en kommun som Strängnäs, som 
ligger utanför Stockholm. Detta alternativ har skapats för att man har 
ökat tillgängligheten.  

 Urbaniseringen sprids i ett större område kan man säga. När 
Jönköping växer så växer städerna runtomkring. Det negativa med 
detta är att det finns risk att de orter som ligger egentligen för långt 
bort från att ha en bra integration med någonting större, de kan nog 
få det tufft i framtiden.  

-       Ger höghastighetståget fördelar till hela regionen eller främst till 
Jönköping som stad, tror du? Hela regionen. Vi har en utmaning, 
tycker jag, att planera ihop med våra grannkommuner så att dem drar 
nytta av detta. Om Nässjö växer så växer Jönköping osv. Så det 
gäller att få ihop det här planeringstänket på ett bra sätt. Och det 
jobbar vi ganska mycket med.  
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