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Sammanfattning 

Bakgrund, syfte och metodik 

Sveriges nuvarande stambanor är hårt belastade och möjligheterna 

att utöka trafiken är begränsade. Det finns behov av att utöka 

spårkapaciteten i landet, för att kunna köra fler tåg och för att 

kunna separera snabb och långsam trafik. Trafikverket har fått i 

uppdrag av regeringen att planera för höghastighetsjärnväg på 

sträckorna Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö.  

 

Under år 2014 utsåg Sveriges regering en särskild utredare (Sve-

rigeförhandlingen) som ska arbeta för att möjliggöra ett snabbt 

genomförande av en ny höghastighetsjärnväg i Sverige. Trafikverket 

har i uppdrag att bistå Sverigeförhandlingen med underlag och ana-

lyser för utbyggnaden samt att utreda och bygga de sträckningar 

regeringen beslutar.  

 

För delsträckan Linköping–Borås genomför Trafikverket en 

Åtgärdsvalsstudie. Syftet är att studera förutsättningarna för att 

bygga höghastighetsjärnväg på sträckan. Studien utgör en del av 

Trafikverkets underlag till Sverigeförhandlingen, men ska också 

fungera som underlag till den nationella infrastrukturplanen och 

inte minst för det fortsatta planerings- och projekteringsarbetet. 

För sträckan Linköping–Borås har Sverigeförhandlingen valt att 

förhandla med Tranås och Jönköping som stationsorter.  

 

Åtgärdsvalsstudien för Linköping–Borås är indelad i ett huvuddo-

kument samt ett antal underlagsrapporter: Miljöbedömning, Stat-

ion Jönköping, Station Tranås och Landskapskaraktärsanalys. 

Denna underlagsrapport avser analys av förutsättningarna för 

passage vid Jönköping och möjliga stationsalternativ för Station 

Jönköping.  

 

Trafikverket har formulerat fyra ändamål som ger uttryck för det 

övergripande syftet med höghastighetsjärnvägen. Studerade lös-

ningar i åtgärdsvalsstudien ska alla bidra till ändamålen. Därutöver 

har Trafikverket formulerat åtta övergripande projektmål för 

sträckorna Linköping–Borås respektive Jönköping-Malmö. För 

sträckan Linköping – Borås finns dessutom projektspecifika mål 

formulerade, vilka utgår från de transportpolitiska funktions- och 

hänsynsmålen och är preciseringar av de övergripande projektmå-

len. 

 

Arbetet med åtgärdsvalsstudien inleddes 2015 med en förbere-

dande studie, kallad Översiktlig design- och systemlösning. I denna 

studie identifierades ett översiktligt utredningsområde innehål-

lande möjliga, relevanta och byggbara systemlösningar för den ak-

tuella sträckningen. 

 

Det område som studeras inom ramen för arbetet med Station Jön-

köping är avgränsat för att vara tillräckligt stort för att kunna jäm-

föra stationsalternativen. Yttre gräns för det område som inklude-

ras i studien av Station Jönköping är satt där valet av stationsalter-

nativ inte längre bedömts vara styrande för järnvägens sträckning 

mellan stationsorterna. 

 

Styrande förutsättningar och antaganden 

Utredningen utgår från de Övergripande krav för höghastighets-

järnvägarna som är definierade enligt Trafikverket. I de övergri-

pande kraven regleras restider och hastighet, kapacitet och trafik, 

stationer och kopplingspunkter samt tillförlitlighet och underhåll.  

De övergripande kraven har varit avgörande för avgränsningen av 

åtgärdsvalsstudien med avseende på geografi och innehåll: 

• restid Stockholm–Göteborg ska vara högst 2:00 med direkt-

tåg 

• restid Stockholm–Malmö ska vara högst 2:30 med direkttåg  

• hastighet 320 km/tim respektive minst 250 km/tim för reg-

ionala tåg 

• möjliga bytestider på stationer mellan olika tåg och mellan 

tåg och buss/spårvagn ska vara högst 10 minuter. 

 

Utredningen av Station Jönköping och de effektbedömningar som 

görs inom ramen för dessa analyser genomförs vidare med ett anta-

gande om att ett antal övriga investeringar utförs tidsmässigt och 

med lösningar som inte är negativa för utbyggnaden av höghastig-

hetsjärnvägen: 

 

• Flytt av Jönköpings godsbangård 

• Avveckling av Vaggerydsbanan 

• Nysträckning av Vaggerydsbanan Byarum–Tenhult 

 

 

Urvalsprocessen 

I arbetet med Översiktlig design- och systemlösning identifierades 

nio olika stationsalternativ för den nya höghastighetsjärnvägens 

passage vid Jönköping: 

 

• J1, Vätterstrand väster 

• J2, Vättern centralt via huvudbana 

• J3, Vättern centralt via huvudbana i tunnel 

• J4, Munksjön via huvudbana 

• J5, Munksjön via bibana 

• J6, Tenhultsdalen  

• J7, Tabergsdalen  

• J8, Odensjö 

• J9, Ubbarp 

 

En urvalsprocess har genomförts i syfte att utifrån successivt för-

djupad kunskap rörande system och platsspecifika förutsättningar, 

identifiera de av stationsalternativen som bedöms ge störst nytta 

och som i högst grad bidrar till uppfyllelsen av de olika projektmå-

len. 

De nio olika stationsprinciper som identifierats i arbetet med Över-

siktlig design- och systemlösning. 
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Urvalsprocessen har genomförts i två steg, där det första steget av-

ser en jämförande analys av de nio olika stationsalternativen, där 

övergripande kriterier avseende tillgänglighet, samhällsutveckling, 

stationsområdesutveckling, trafik och kapacitet, miljö samt förut-

sättningar för byggnation och kostnader beaktats. De stationsalter-

nativ som har bedömts vara byggbara till en skälig kostnad och 

som, i jämförelse med övriga alternativ, har bedömts generera 

störst nytta i relation till bedömd kostnad och negativa effekter har 

valts ut för fördjupad analys inför det andra steget i urvalsprocess-

en.  

 

Till den fördjupade analysen har de utsträckta stationsprinciperna 

J6 och J7 delats upp i tre delområden vardera. Därtill har ytterli-

gare en stationsprincip, J2B, Vättern centralt via bibana, tillkom-

mit inför det andra steget i urvalsprocessen. 

 

Den fördjupade analys som föregår det andra steget i urvalsarbetet 

omfattar således tio olika stationsprinciper: 

 

• J2B, Vättern centralt via bibana 

• J4, Munksjön via huvudbana 

• J5, Munksjön via bibana  

• J6N, Tenhultsdalen, nordligt läge 

• J6M, Tenhultsdalen, mellersta 

• J6S, Tenhultsdalen, sydligt läge 

• J7N, Tabergsdalen, nordligt läge 

• J7M, Tabergsdalen, mellersta 

• J7S, Tabergsdalen, sydligt läge 

• J8, Odensjö 

 

Den jämförande analysen har resulterat i ett urval som innebär att 

fyra av stationsalternativen sammanvägt bedömts bidra i högre 

grad till uppfyllelsen av de olika projektmålen och/eller bedömts 

vara bättre än de andra stationsalternativen med avseende på kost-

nader och byggbarhet. Dessa fyra stationsalternativ är: 

 

• J4, Munksjön via huvudbana 

• J5, Munksjön via bibana  

• J6N, Tenhultsdalen, nordligt läge 

• J8, Odensjö 

 

Stationsprinciper 

J4, Munksjön via huvudbana 

Stationsprincip J4 innebär en huvudbana genom Jönköping längs 

vilken en station förläggs inom Södra Munksjöns utvecklingsom-

råde. De stora höjdskillnaderna kring Jönköpings dalgång medför 

att höghastighetsjärnvägen in mot Jönköping behöver förläggas i 

tunnlar såväl öster som väster om tätorten. För att kunna passera 

befintlig infrastruktur, såsom E4, bedöms det som troligt att järn-

vägen passerar dalgången på en bro. Även stationen förläggs då på 

bro. Förgreningen mellan den del av järnvägen som går mot Göte-

borg och den del som går mot Malmö sker i en kopplingspunkt som 

antas förläggas i tunnel väster om Jönköping. Det kan av kapaci-

tetsskäl komma behövas fyrspår mellan station och kopplings-

punkt.  

 

För att möjliggöra effektiva bytesmöjligheter mot regionaltåg har 

det bedömts krävas ett flertal kompletterande investeringar i det 

konventionella järnvägssystemet.  

J5, Munksjön via bibana  

Stationsprincip J5 innebär en huvudbana på höjden söder om Jön-

köpings tätort tillsammans med en bibana som når ett stationsläge 

inom Södra Munksjöns utvecklingsområde. Från öster antas hög-

hastighetsjärnvägen passera Tenhultsdalen på högbro och väster 

om dalgången grenar bibanan av åt norr. Huvudbanan ligger kvar i 

markplan på platån söder om staden, medan bibanan når stations-

läget i dalgången via en tunnel. Huvudbanan och bibanan kan åter-

förenas nära E4, strax öster om Tabergsdalen, där även kopplings-

punkten mot Malmö kan förläggas. Efter kopplingspunkten korsas 

Tabergsdalen på högbro och järnvägen fortsätter åt väster, sanno-

likt i markplan. järnvägen mot Malmö ligger i ett stråk mellan E4 

och Tabergsdalen, även den troligtvis mestadels i markplan. 

 

För att möjliggöra effektiva bytesmöjligheter mot regionaltåg, har 

det bedömts krävas ett flertal kompletterande investeringar i det 

konventionella järnvägssystemet. 

J6N, Tenhultsdalen, nordligt läge 

Stationsprincip J6N innebär en huvudbana som går på höjderna 

söder om Jönköping med en extern station i norra Tenhultsdalen 

strax söder om Huskvarna. Från öster antas höghastighetsjärnvä-

gen passera Tenhultsdalen på en högbro. På den västra sidan av 

dalgången, strax väster om den konventionella järnvägen antas 

stationen placeras, med en bytespunkt till Jönköpingsbanan. Kopp-

lingspunkten mot Malmö kan förläggas i direkt anslutning till stat-

ionens västra sida. Platån söder om Jönköping antas till största 

delen kunna passeras i markplan. I väster korsas Tabergsdalen på 

högbro. Åt söder antas höghastighetsjärnvägen mot Malmö korsa 

platån i markplan. 

 

Ett stationsläge vid norra Tenhultsdalen har bedömts kräva kom-

pletterande investeringar på konventionell järnväg samt i form av 

anslutningsmöjligheter med bil och lokal kollektivtrafik.   

J8, Odensjö 

Stationsprincip J8 innebär en huvudbana som går på höjderna sö-

der om Jönköping med ett externt stationsläge norr om Odensjö, 

som i dagsläget saknar koppling till konventionell järnväg. Från 

öster antas höghastighetsjärnvägen passera Tenhultsdalen på hög-

bro. Platån söder om Jönköping antas till största delen kunna pass-

eras i markplan. Kopplingen mot Malmö byggs väster om stationen, 

antingen i direkt anslutning till stationen eller väster om Tabergs-

dalen. I väster antas järnvägen korsa Tabergsdalen på högbro. 

 

Ett stationsläge vid Odensjö har bedömts kräva kompletterande 

investeringar i form av en ny järnväg mellan Tenhult och Jönkö-

pingsbanan, via den nya höghastighetsstationen och området söder 

om Munksjön. Därutöver antas kompletterande investeringar i 

De olika stationsprinciper som omfattas av urvalsarbetets andra steg.  
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form av anslutningsmöjligheter med bil och lokal kollektivtrafik 

krävas.  

Analys 

Tillgänglighet  

Med ett stationsläge inom Södra Munksjöns utvecklingsområde (J4 

eller J5) antas stationen i hög grad komma att integreras i stadsbe-

byggelsen. Närheten till stadens centrum och det stora antalet pla-

nerade bostäder och verksamheter i området, gör att stationsläget 

inom Södra Munksjöns utvecklingsområde har ett betydligt större 

upptagningsområde av resenärer, målpunkter och arbetstillfällen 

inom en kort anslutningsresa, än de externa stationsalternativen. 

Det relativt centrala läget erbjuder tillgänglighet till fots och med 

cykel för ett jämförelsevis stort antal resenärer, samtidigt som när-

heten till E4 och väg 40 innebär att tillgängligheten med bil är hög. 

Stationsläget har även goda möjligheter att försörjas med kollektiv-

trafik och med de följdinvesteringar som antas behövas, erbjuds 

även bytesmöjligheter mot konventionell järnväg. Stationslägets 

jämförelsevis goda tillgänglighet skapar goda förutsättningar för 

dagspendling mellan Jönköping och andra städer längs höghastig-

hetsjärnvägen. Om en station söder om Munksjön trafikeras av reg-

ionaltåg kan tillgängligheten med regionaltåg till Jönköping C för 

resenärer från höglandet komma att påverkas negativt, till följd av 

längre restid alternativt lägre turtäthet till Jönköping C. 

 

Med ett externt stationsläge söder om Huskvarna, i norra Ten-

hultsdalen (J6N), bedöms inte stationen kunna komma att integre-

ras med staden inom överskådlig tid. Läget skulle innebära lägre 

tillgänglighet för resande till och från arbetsplatser, målpunkter och 

bostäder i Jönköping och de längre anslutningsresorna innebär 

avsevärt sämre förutsättningar för arbetspendling till andra orter 

utmed höghastighetsjärnvägen. Avstånd och höjdskillnader till be-

fintlig bebyggelse gör att stationsläget inte bedöms erbjuda tillgäng-

lighet med cykel eller till fots för resenärerna. Stationens läge vid 

befintlig konventionell järnväg erbjuder god tillgänglighet med reg-

ionaltåg och påverkar inte befintlig trafikstruktur för regionaltågen. 

Närheten till väg 40 gör stationen enkel att nå med bil och med 

kompletterande investeringar kan stationsläget även nås med lokal 

kollektivtrafik. 

 

En station vid Odensjö (J8) skulle sannolikt kunna komma att inte-

greras med befintlig bebyggelse i stadens södra utkanter. Stations-

läget skulle dock innebära jämförelsevis låg tillgänglighet för re-

sande till och från arbetsplatser, målpunkter och bostäder i Jönkö-

ping och med längre anslutningsresor blir förutsättningarna för 

arbetspendling till andra orter utmed höghastighetsjärnvägen 

sämre, än vid mer centrala stationslägen. Ett fåtal potentiella rese-

närer bedöms ha tillgänglighet till stationen med cykel eller till fots. 

Med föreslagna följdinvesteringar i form av en utbyggnad av kon-

ventionell järnväg, ges stationen god tillgänglighet för resande med 

regionaltåg. Närheten till E4 gör stationen enkel att nå med bil och 

med kompletterande investeringar kan stationsläget även nås med 

lokal kollektivtrafik.  

Samhälls- och stationsområdesutveckling 

Stationens relativa läge i förhållande till arbetstillfällen och bostä-

der påverkar förutsättningarna för arbetspendling mellan orterna 

längs höghastighetsjärnvägen och därmed även förutsättningarna 

för att integrera idag åtskilda arbetsmarknader och åstadkomma 

regionförstoring.  

 

Med längre tidsavstånd mellan stationsläget och de potentiella re-

senärernas start- och målpunkter, blir den tillgänglighetshöjande 

effekten av höghastighetsjärnvägen lägre och förutsättningarna för 

de nya stationerna utmed höghastighetsjärnvägen att bidra till reg-

ionernas utveckling således sämre. Generellt gäller därför att ju 

närmare stationsorternas centrum, desto högre tillgänglighetspot-

ential erbjuder ett stationsläge och desto större kan höghastighets-

järnvägens bidrag till regionernas möjligheter att utvecklas förvän-

tas bli.  

 

Sammanfattningsvis förväntas effekten på regional nivå av de olika 

alternativen för Station Jönköping skilja sig åt på följande vis: 

 

• Stationsalternativ J4 och J5 (Södra Munksjön) kan förvän-

tas resultera i ett betydligt större tillskott av arbetstillfällen, 

invånare och bostäder, framför allt i Jönköpings kommun, 

men även i Jönköpings arbetsmarknadsregion totalt. 

 

• Stationsalternativ J6 och J8 (Tenhultsdalen respektive 

Odensjö) kan förväntas resultera i fler tillkommande arbets-

tillfällen i kommunerna på höglandet söder om Jönköping, 

än J4 och J5 (Södra Munksjön). 

 

• Stationsalternativ J4 och J5 (Södra Munksjön) kan förvän-

tas bidra i högre grad till utvecklingen av övriga stationsor-

ter och tillhörande arbetsmarknadsregioner längs höghas-

tighetsjärnvägen, såsom Linköping, Borås och Värnamo, än 

externa stationsalternativ. 

Den knutpunkt som skapas vid ett stationsläge där de båda höghas-

tighetsjärnvägarna möts är attraktiv som mötesplats och därmed 

gynnsam för etablering av kunskaps- och kontaktintensiva verk-

samheter, såsom konferens och mässanläggningar samt hotell. Ut-

vecklingen i anslutning till stationsområdet kan dock förväntas 

skilja sig åt, beroende på om det är ett externt eller mer centralt 

stationsläge. 

 

Vid ett stationsläge i närheten av stadens centrum, likt det inom 

utvecklingsområdet Södra Munksjön (J4 eller J5), kan man för-

vänta sig en betydligt högre genomströmning av såväl resenärer 

som besökare, än vid en externt belägen station (J6N eller J8). 

Detta resulterar i att köpkraften blir högre vid mer centrala stat-

ionslägen och att en station vid Södra Munksjön därigenom får ett 

underlag för en större mångfald och ett bredare utbud av restau-

ranger, butiker, service och tjänster i anslutning till stationen, än 

vad som kan förväntas vid externa stationer. Detta, tillsammans 

med hög lokal och interregional tillgänglighet, bidrar i sin tur till att 

även andra typer av kontorsverksamheter kan förväntas attraheras 

av att etablera sig i närheten av en station vid Södra Munksjön. Vid 

ett externt stationsalternativ kan en betydligt mer begränsad ut-

veckling av stationsområdet förväntas.   

 

Sammanfattningsvis kan utvecklingseffekten på lokal nivå av de 

olika alternativen för Station Jönköping förväntas skilja sig åt på 

följande vis: 

 

• Ett stationsläge inom utvecklingsområdet Södra Munksjön 

(J4/J5) kan förväntas generera en betydande stadsutveckl-

ing i stationens närhet, med ett brett utbud av service, re-

stauranger, handel och kontorsverksamheter, i tillägg till de 

kunskaps- och kontaktintensiva verksamheter som generellt 

attraheras av den tillgänglighet en station längs höghastig-

hetsjärnvägen erbjuder.     

 

• Stationsområden vid de externa stationsalternativen 

(J6N/J8) kan i huvudsak förväntas attrahera kunskaps- och 

kontaktintensiva verksamheter. 

 

• Efterfrågan på bostäder i stationens närhet kan förväntas bli 

betydande vid ett stationsläge söder om Munksjön (J4/J5), 

men betydligt mer begränsad i anslutning till de externa 

stationslägena (J6N/J8)  
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Trafik och kapacitet 

En höghastighetsstation i Jönköping skulle väsentligt förbättra res-

tiderna med tåg till och från Jönköping. 
 

Restider från Jönköping Idag (tåg) Höghastighetsjärnväg 

Stockholm 200 min 90-93 min 

Linköping 100 min 30-33 min 

Borås 70 min 24-26 min 

Göteborg 130 min 43-45 min 

Malmö 165 min 72-77 min 

 

En höghastighetsstation i Jönköping förväntas dagligen ta emot 

9 000-10 000 resenärer som reser med tåg på höghastighetsjärnvä-

gen. Vidare bedöms 33 000–34 000 resenärer dagligen komma att 

passera stationen med höghastighetståg, på tåg som både gör up-

pehåll och som går förbi utan uppehåll. 

 

Stationsalternativen uppvisar skillnader i restid till själva stationen, 

dvs. exkl. anslutningsresor. Med stationsprinciperna J6N, Ten-

hultsdalen Norr och J8, Odensjö avklaras passage av Jönköping på 

kortare tid än med stationsalternativen J4 och J5 vid Södra Munk-

sjön. Störst skillnad blir det för tåg på Stockholm-Malmö som gör 

uppehåll.  

 

Restidsskillnad för tåg som passerar Jönköping jämfört med Södra Munk-
sjön huvudbana (J4) 

Alternativ 
S Munksjön 

huvudbana J4 
S Munksjön 
bibana J5 

Tenhults-
dalen N J6N 

Odensjö 
J8 

Stockholm–Göteborg, 
utan uppehåll 

Jämförelse-
alternativ 

-1 min -1 min -1 min 

Stockholm–Göteborg, 
med uppehåll 

Jämförelse-
alternativ 

+2 min -1 min -1 min 

Stockholm–Malmö 
utan uppehåll 

Jämförelse-
alternativ 

-1 min 30 
sek 

-2 min 
-1 min 30 

sek 

Stockholm–Malmö 
med uppehåll 

Jämförelse-
alternativ 

oförändrat 
-5 min 30 

sek 
-5 min 

 

Jönköping som förgrenande nod för höghastighetsjärnvägen med-

för att kapacitetsbelastningen in mot stationen västerifrån är hög. 

Stationsalternativ J5, J6N och J8 antas vara sammanbyggda med 

kopplingspunkten, vilket ger en god totalkapacitet. Stationsläge J4 

är i denna studie analyserad utan fyrspår mellan stationen och 

kopplingspunkten. Fyrspår bedöms dock vara nödvändigt för att ge 

likvärdig kapacitet för höghastighetssystemet.  

En station söder om Munksjön (J4 och J5) skulle kunna medföra 

att trafikstrukturen för regionaltågen förändras och att regionaltå-

gen söderifrån antingen trafikerar Jönköping C eller höghastighets-

stationen, eller båda, men då med förlängd restid för de turer som 

trafikerar båda stationerna.     

 

 

Möjligt alternativ för komplettering av konventionell järnvägstrafik med 

J4/J5. 

Med stationsprincip J6N i norra Tenhultsdalen skulle höghastig-

hetsstationen innebära ett stopp på befintlig Jönköpingsbana. Med 

ny sträckning Byarum–Tenhult nås ett sådant stationsläge även via 

Vaggerydsbanan. En höghastighetsstation vid Odensjö (J8) antas 

förutsätta en ny järnvägskoppling från Tenhult, via Odensjö och 

Södra Munksjön, till Jönköping C. Med en sådan koppling kan 

dessa stationer trafikeras i ett genomgående system. Med ny järn-

väg på sträckan Byarum–Tenhult får Station Jönköping en god till-

gänglighet från Vaggeryd. 

 

Samhällsnyttor 

Samhällsnyttorna av Station Jönköping kan härledas till de bety-

dande förbättringarna i tillgänglighet som en sådan station genere-

rar. De potentiella nyttorna av stationen kan exploateras på olika 

sätt, beroende av var stationen lokaliseras. En sammanvägd be-

dömning om vilken lösning som ger den största utvecklingskraften 

behöver därför beakta att tillgänglighetsförändringar nyttiggörs på 

olika sätt beroende av stationslokalisering. 

 

Tillgängligheten till en höghastighetsstation gynnar generellt kon-

takt- och kunskapsintensiva verksamheter. Vid ett centralt läge, vid 

Södra Munksjön (stationsprincip J4/J5) kan betydande samhälls-

nytta erhållas genom att befintliga centrala funktioner kan stärkas 

av den förbättrade tillgängligheten. Likaså gynnas gång, cykel och 

kollektivtrafik för anslutande resor, vilket främjar arbetet mot en 

långsiktigt hållbar samhällsutveckling.  

 

Ett stationsläge vid Södra Munksjön ger vidare upphov till nyttor i 

form av goda möjligheter till daglig arbetspendling med storregion-

ala tåg. Därutöver kan ett stationsläge vid Södra Munksjön erbjuda 

god tillgänglighet för vägtransport. En särskilt gynnsam förutsätt-

ning för att realisera den potentiella nyttan är att området söder om 

Munksjön, förutom närhet till befintliga funktioner och målpunk-

ter, också erbjuder mark för etablering av nya verksamheter genom 

omvandling av det befintliga verksamhetsområdet. Stationsprincip 

J4/J5 vid Södra Munksjön genererar även nyttor som inte är direkt 

kopplade till resor med höghastighetståg. En höghastighetsstation 

förväntas ge ökad efterfrågan på resor med konventionella tåg och 

buss, och därmed en potential för ett ökat utbud. Lokaliseringen till 

Munksjön kan därmed också förbättra lokal/regional tillgänglighet 

till centrala Jönköping. 

 

För passerande resenärer genereras större nyttor i form av restids-

vinster med stationslokalisering söder om Jönköping, inom stat-

ionsprinciperna vid Tenhultsdalen (J6N) respektive Odensjö (J8). 

Externa stationsalternativ söder om Jönköping genererar även 

större nytta för orter söder om Jönköping, genom jämförelsevis 

bättre tillgänglighet till stationen för höghastighetståg.  

 

Med externa stationsalternativ begränsas dock potentialen för dag-

lig arbetspendling med storregionala tåg. Stationsprinciperna i 

Tenhultsdalen respektive Odensjö begränsar även potentialen för 

att utveckla centrala Jönköping och den sammanvägda samhälls-

nyttan bedöms därför vara lägre, än vad som kan förväntas av ett 

stationsläge vid Södra Munksjön.   
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Måluppfyllelsebedömning, funktionsmålen 

Samtliga fyra stationsprinciper bedöms bidra till eller marginellt 

bidra till uppfyllelsen av de olika funktionsmålen. Alternativen sö-

der om Munksjön, J4 och J5, bedöms i högre utsträckning bidra till 

uppfyllelsen av målen som rör utvecklingskraft, framför allt på lo-

kal/kommunal nivå. Denna skillnad beror i huvudsak på den för-

väntade utvecklingen av stationsområdet och dess närmaste om-

land samt att bidraget till den lokala utvecklingen bedöms bli större 

med stationsalternativ närmare stadens centrum, dels som ett re-

sultat av fler tillkommande arbetstillfällen och bostäder, men även 

till följd av en breddning av branschsammansättningen i det lokala 

näringslivet. 

Måluppfyllelsebedömning, hänsynsmålen 

Alternativ J4 Munksjön via huvudbana uppvisar relativt stora skill-

nader vad gäller bedömt bidrag till måluppfyllelse för de olika pro-

jektmålen/miljöaspekterna. Skillnaderna beror på att vissa pro-

jektmål gynnas av en tätortsnära passage medan andra i hög grad 

missgynnas. Många människor riskerar att störas av framförallt 

buller från höghastighetståg som passerar i full, eller nära full, has-

tighet förbi stationsprincipen i sådan omfattning att det kan på-

verka deras hälsa negativt. Att en stor del av järnvägssträckan san-

nolikt anläggs i tunnel vid detta alternativ är till fördel för flera av 

miljöaspekterna och hjälper till att styra mot förbättrad måluppfyl-

lelse för dessa projektmål. 

 

För flertalet projektmål kopplade till hänsynsmålet bedöms alterna-

tiv J5, Munksjön via bibana ge sämre måluppfyllelse än J4. Detta 

kopplas främst till kumulativa effekter som kan uppstå av kombi-

nationen av huvudbana och bibana. 

 

Alternativet J6N, Tenhult norra, bedöms för flertalet av projektmå-

len som hör till hänsynsmålen bidra, eller ha möjlighet att bidra, till 

måluppfyllelse. För flera av målen bygger bedömningen på att det 

finns möjligheter till anpassning både genom lokalisering och ge-

nom omsorgsfull utformning. De barriäreffekter som kan uppstå 

vid järnvägen leder dock till bedömningen att alternativet medför 

risk att uppfyllelse av mål som rör areella näringar och naturmiljö 

motverkas. 

 

För alternativ J8, Odensjö är bedömningen att det finns risk för 

motverkan av uppfyllelse av ett flertal av hänsynsmålen. Detta är 

bland annat kopplat till ianspråktagande av mark kring kopplingen 

mot Malmö som förstärker barriäreffekter i området. Följdinveste-

ring i form av ny järnväg från Tenhult till Munksjön via Odensjö 

bedöms förstärka de negativa effekterna för flera av miljöaspekter-

na och försvårar därmed ytterligare möjligheten för alternativet att 

bidra positivt till måluppfyllelse. 

Förutsättningar för byggnation 

Förutsättningarna för byggnation bedöms generellt vara bra för de 

bägge externa stationsprinciperna J6N, Tenhultsdalen Norr och J8, 

Odensjö. Stationsprinciperna söder om Munksjön, J4 och J5, inne-

bär betydligt större påverkan på tättbebyggt området. Det finns 

även större risker kring markförhållanden vid Munksjön och berg-

kvaliteten för tunnlarna. Detta innebär försämrad byggbarhet och 

större risk för driftstörningar i befintliga system och bebyggelse. 

Bägge alternativen innebär omfattande fastighetsinlösen. Alternativ 

J5 kräver dock mest omfattande fastighetsinlösen då bibanan går 

genom tättbebyggt område sydväst om stationen. Alternativ J4 pas-

serar genom eller i nära anslutning till naturreservatet Dumme 

Mosse väster om staden vilket medför risk för omfattande till-

ståndsprocesser.  

Kostnader 

Kostnadsbedömningen avser hela sträckan inom det utpekade om-

rådet för utredningen av Station Jönköping och inkluderar, bero-

ende på stationsalternativ, 32-48 km dubbelspår samt 2,5-13 km 

enkelspår, förutom station. 

 

Syftet med kostnadsbedömningen är att kunna jämföra de olika 

stationsalternativen. Bedömd anläggningskostnad för respektive 

alternativ omfattar kostnader för stationer (exklusive stationsbygg-

naden), byggherrekostnader, fastighetsärende, miljö, arkeologi, 

markarbeten järnväg, övriga markarbeten, byggnadsverk, grund-

läggning, tunnlar, BEST. 

 

Stationsprincip J6N bedöms ge lägst total anläggningskostnad av 

de fyra stationsprinciperna, följt av J8. Dyrast bedöms alternativen 

vid Södra Munksjön, J4 och J5, bli. 

 

Bedömd anläggningskostnad, inklusive följdinvesteringar, för jäm-

förelse av stationsalternativen: 

• J6N – 18,4±3,7 miljarder kronor. 

• J8 – 21,3±3,8 miljarder kronor. 

• J5 – 27,6±5,3 miljarder kronor. 

• J4 – 27,8±5,3 miljarder kronor. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Sveriges nuvarande stambanor är hårt belastade och möjligheterna 

att utöka trafiken är begränsade. Det finns behov av att utöka 

spårkapaciteten i landet, för att kunna köra fler tåg och för att 

kunna separera snabb och långsam trafik. Trafikverket har fått i 

uppdrag av regeringen att planera för höghastighetsjärnväg på 

sträckorna Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö. Byggan-

det av höghastighetsjärnväg i Sverige är det hittills största sam-

manhållna samhällsutvecklingsprojektet sedan stambanorna bygg-

des under andra halvan av 1800-talet och Trafikverket kallar det 

”En ny generation järnväg”. 

 

Under år 2014 utsåg Sveriges regering en särskild utredare (Sve-

rigeförhandlingen) som ska arbeta för att möjliggöra ett snabbt 

genomförande av en ny höghastighetsjärnväg i Sverige. Inom ra-

men för förhandlingen ska det också tas fram förslag till principer 

för finansiering, inkluderande medfinansiering, en utbyggnadsstra-

tegi, samt förslag på lösningar i de städer som ska angöras. En an-

nan viktig del i förhandlingsuppdraget är att öka kollektivtrafiken, 

förbättra tillgängligheten och öka bostadsbyggandet i våra tre stor-

städer; Stockholm, Göteborg och Malmö. Totalt ska infrastruktur-

satsningar runt om i Sverige möjliggöra byggandet av minst 100 

000 nya bostäder. 

 

Trafikverket har i uppdrag att bistå Sverigeförhandlingen med un-

derlag och analyser för utbyggnaden. Två projekt för dubbelspårig 

höghastighetsjärnväg är långt fram i planeringsskedet, Ostlänken 

samt Göteborg-Borås (mörkgråa i figur 1). För sträckorna Linkö-

ping–Borås (mörkröd i figur 1) respektive Jönköping–Malmö (ljus-

röd i figur 1), har Trafikverket valt att genomföra utredningen i 

form av så kallade åtgärdsvalsstudier. Studierna utgör en del av 

Trafikverkets underlag till Sverigeförhandlingen, men de ska också 

fungera som underlag till den nationella infrastrukturplaneringen 

och inte minst för det fortsatta planerings- och projekteringsar-

betet. Det ligger också i Trafikverkets uppdrag att utreda och bygga 

de sträckningar regeringen beslutar. 

 

Byggandet av höghastighetsjärnväg i Sverige är ett stort samhälls-

utvecklingsprojekt och Trafikverket kallar det ”En ny generation 

järnväg”. Höghastighetsjärnvägar har utretts genom flera utred-

ningar under den senaste 10-årspersioden, bland annat Höghastig-

hetsbanor– ett samhällsbygge för stärkt utveckling och konkur-

renskraft (SOU 2009:74), samt Trafikverkets Kapacitetsutredning 

(Trafikverket, 2012a). Kapacitetsutredningen gav bland annat för-

slag på effektiviserings- och kapacitetshöjande åtgärder för det 

svenska järnvägsnätet och behandlade även nya höghastighetsba-

nor. 

 

Denna underlagsrapport avser analys av Station Jönköping och 

tillhörande passage. 

1.2 Syfte 

 

Syfte med utredningen för Station Jönköping är 

• att bistå Sverigeförhandlingen med underlag 

• att som en del i arbetet med åtgärdsvalsstudien Linköping–

Borås utreda och analysera passager i anslutning till stat-

ionsorter. 

 

För att uppfylla detta ska utredningen av Station Jönköping 

• genom analys av måluppfyllelser, byggbarhet och kostnader 

identifiera de stationsalternativ som bedömts vara mest re-

levanta och intressanta för fortsatt fördjupad analys 

• genomföra och redovisa den fördjupade analysen av de stat-

ionsalternativ, med tillhörande passageområden, som väljs 

ut för fördjupad analys  

• redogöra för urvalsprocessen och genomförda analyser 

• utgöra underlag till kalkyl och kostnadsbedömningar kunna 

utgöra underlag för kommande planeringsskede 

 

En översiktskarta över den geografiska avgränsningen för analysen 

av Station Jönköping, med avseende på kostnads- och konsekvens-

bedömning för höghastighetsjärnvägen, visas i Figur 2. 

 

 

 

Figur 1. Pågående utredningar för höghastighetståg. Mörkröd yta avser 

aktuell ÅVS för sträckan Linköping-Borås, ljusröd yta avser ÅVS för 

sträckan Jönköping-Malmö. Grå linjer avser projekt Ostlänken respek-

tive projekt Göteborg-Borås. 
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Figur 2. Översiktskarta för analys av Station Jönköping. Kartans yttre gränser mot öster, söder och väster motsvarar den geografiska avgränsningen för utredningen av Station Jönkö-

ping med avseende på kostnads- och konsekvensbedömning för höghastighetsjärnvägen.  
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1.3 Mål 

Arbetet med de båda åtgärdsvalsstudierna för Linköping–Borås 

respektive Jönköping–Malmö, har i tillämpliga delar samordnats. 

Bland annat har projektövergripande ändamål för höghastighets-

järnvägen formulerats, liksom gemensamma programmål för de 

båda åtgärdsvalsstudierna. För sträckan Linköping–Borås har även 

projektmål formulerats, med hänsyn till stråkets förutsättningar. 

De gemensamma ändamålen och programmålen för åtgärdsvals-

studierna utgår från de transportpolitiska målen, som preciseras av 

de nationella miljökvalitetsmålen, se Figur 3. 

 

 

Figur 3. Ändamål och övergripande projektmål för Linköping–Borås och 

Jönköping–Malmö utgår från de transportpolitiska målen, som i sin tur 

preciseras av de nationella miljökvalitetsmålen. 

1.3.1 Transportpolitiska mål 

Det övergripande transportpolitiska målet, som antogs av Riksda-

gen 2009, är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och 

långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och nä-

ringslivet i hela landet. Målet ska nås genom att tillgängligheten 

säkerställs, utan att andra värden som miljö, hälsa och säkerhet 

äventyras. I den transportpolitiska målstrukturen ingår därför, utö-

ver det övergripande målet, även ett funktionsmål; tillgänglighet, 

och ett hänsynsmål; säkerhet, miljö och hälsa. Funktionsmålet och 

hänsynsmålet är jämbördiga. 

 

1.3.1.1 Funktionsmålet 

Transportsystemets utformning, funktion och användning ska 

medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god 

kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela 

landet. Transportsystemet ska vara jämställt, det vill säga likvärdigt 

svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov. 

 

1.3.1.2 Hänsynsmålet 

Transportsystemets utformning, funktion och användning ska an-

passas så att ingen dödas eller skadas allvarligt samt bidra till att 

miljökvalitetsmålen uppnås och till ökad hälsa. 

 

1.3.2 Ändamål 

Trafikverket har formulerat fyra ändamål som ger uttryck för det 

övergripande syftet med höghastighetsjärnvägen. Studerade lös-

ningar ska alla bidra till ändamålen. Ändamålet, eller det övergri-

pande syftet, med höghastighetsjärnvägen är att 

 

• frigöra kapacitet på befintlig järnväg för att möjliggöra ro-

busta och hållbara transporter för människor och gods 

• genom ökad tillgänglighet skapa förutsättningar för regional 

utveckling 

• genom snabba och hållbara persontransporter knyta sam-

man Stockholm C och Göteborg C på två timmar och Stock-

holm C och Malmö C på två och en halv timma 

• öka tillgängligheten till de internationella marknaderna för 

människor och näringsliv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.3 Övergripande projektmål för Linköping–Borås och Jön-

köping–Malmö  

Trafikverket har formulerat åtta övergripande projektmål för 

sträckorna Linköping–Borås respektive Jönköping–Malmö:   

 

• Höghastighetsjärnvägen ska möjliggöra attraktiva och tids-

effektiva resor för alla. 

• Höghastighetsjärnvägen ska bidra till en hållbar samhälls-

utveckling genom att binda samman större städer. 

• Höghastighetsjärnvägen ska bidra till ökad attraktivitet i 

regioner och stationsorter. 

• Höghastighetsjärnvägen ska lokaliseras och utformas med 

utgångspunkt i, och med anpassning till, landskapets förut-

sättningar. 

• Höghastighetsjärnvägen ska ges en omsorgsfull utformning 

och bidra till långsiktigt attraktiva miljöer i både stads- och 

landsbygd.  

• Människor ska erbjudas en god och hälsosam livsmiljö såväl 

i stationsorter som utmed höghastighetsjärnvägen.  

• Höghastighetsjärnvägen ska bidra till uppfyllande av Sveri-

ges klimatmål.  

• Höghastighetsjärnvägen ska lokaliseras och utformas så att 

en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och ändliga 

resurser främjas och så att en effektiv energianvändning 

uppnås under dess livscykel. 
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1.3.4 Projektmål 

Projektmålen utgår från de transportpolitiska funktions- och hän-

synsmålen och är preciseringar av de projektövergripande pro-

grammålen, se Figur 4. Hänsyn till förutsättningar för det stude-

rade stråket såsom regionala utvecklingsmål och preciseringar för 

miljökvalitetsmålen har också legat till grund för projektmålsfor-

muleringarna. 

 

 

Figur 4. Projektmålen är preciseringar av de övergripande projektmå-

len. Projektmålen är i sin tur indelade i hänsyns- och funktionsmål.  Be-

skrivningarna av måluppfyllelsebedömningarna för de olika stations-

principerna baseras på dessa mål. 

Funktionsmål: 

 

Tillgänglighet och användbarhet  

• Höghastighetsjärnvägens funktion och användning ska bi-

dra till en tillförlitlig, bekväm och trygg resa för alla. 

• Stationers lokalisering ska medverka till en god tillgänglig-

het till andra stationsorter utmed höghastighetsjärnvägen.  

• Stationers utformning och lokalisering ska medverka till en 

god tillgänglighet till och från stationen och till annan kol-

lektivtrafik. 

 

Samhällsutveckling 

• Höghastighetsjärnvägen ska bidra till en positiv samhällsut-

veckling i hela landet. 

• Stationers lokalisering ska stärka attraktionskraften för bo-

ende och näringsliv på regional nivå. 

• Stationers utformning och lokalisering ska bidra till en håll-

bar kommunal utveckling. 

• Stationer ska vara ett positivt inslag i närområdet och bidra 

till lokal utveckling. 

 

Hänsynsmål: 

 

Landskap  

• Höghastighetsjärnvägen skapar förutsättningar för en posi-

tiv upplevelse av landskapets visuella kvaliteter. 

• En mångfald av kulturhistoriska miljöer och karaktärsdrag 

tas till vara för att bidra till goda livs- och boendemiljöer 

samt möjligheten att läsa och uppleva dem i sitt landskap 

upprätthålls eller stärks.   

• Förutsättningarna för att bevara, använda och utveckla eta-

blerade markbruk, kulturhistoriska samband, rörelsemöns-

ter och funktioner upprätthålls eller stärks. 

• Förutsättningarna för en mångfald av arter och livsmiljöer 

bibehålls eller utvecklas såväl invid höghastighetsjärnvägen 

som i ett större omland.  

Hälsa och säkerhet  

• Höghastighetsjärnvägen lokaliseras och utformas för att 

gynna en hälsosam livsmiljö såväl i stationsorter som utmed 

höghastighetsjärnvägen. 

• Höghastighetsjärnvägen lokaliseras och utformas så att 

strukturer och samband av betydelse för människors sociala 

välfärd och livskvalitet kan behållas och utvecklas. 

• Höghastighetsjärnvägen bidrar till minskad risk för sprid-

ning av föroreningar från förorenade områden till omgi-

vande mark- och vattenområden. 

• Höghastighetsjärnvägen bidrar till det långsiktiga trafiksä-

kerhetsmålet att ingen människa ska dödas eller skadas all-

varligt till följd av trafikolyckor, oavsett transportslag 

• Samhällsviktig verksamhet (inklusive höghastighetsjärnvä-

gen) utformas så att risk för skada på anläggningen eller 

driftstopp begränsas 

 

Resurser tillgängliga för människan 

• Höghastighetsjärnvägen lokaliseras och utformas så att en 

långsiktigt god hushållning med vatten främjas. 

• Höghastighetsjärnvägen lokaliseras och utformas så att en 

långsiktigt god hushållning av materiella tillgångar och änd-

liga resurser främjas. 

 

Klimat  

• Höghastighetsjärnvägen bidrar till uppfyllande av Sveriges 

klimatmål (samma som övergripande projektmål, se även 

övergripande projektmål för Resurser tillgängliga för män-

niskan). 
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2 Styrande förutsättningar och 
avgränsningar 

2.1 Styrande förutsättningar 

De nya höghastighetsjärnvägarna ska uppfylla ett antal krav i syfte 

att uppfylla de ändamål som beskrivs i avsnitt 1.3.2. För att dessa 

ska uppnås utgår detta utredningsuppdrag från Övergripande krav 

för höghastighetsjärnvägarna som är definierade enligt Trafikver-

ket (Trafikverket, 2016b). I de övergripande kraven regleras resti-

der och hastighet, kapacitet och trafik, stationer och kopplings-

punkter samt tillförlitlighet och underhåll.  De övergripande 

kraven har varit avgörande för avgränsningen av åtgärdsvals-

studien med avseende på geografi och innehåll: 

• restid Stockholm–Göteborg ska vara högst 2:00 med di-

rekttåg 

• restid Stockholm–Malmö ska vara högst 2:30 med di-

rekttåg  

• hastighet 320 km/tim respektive minst 250 km/tim för 

regionala tåg 

• möjliga bytestider på stationer mellan olika tåg och mel-

lan tåg och buss/spårvagn ska vara högst 10 minuter. 

 

Utredningen förhåller sig även till följande styrande förutsätt-

ningar: 

• på sträckan Linköping–Borås byggs järnvägen utan 

kopplingspunkter för operativ trafik (ingen regelrätt tra-

fikering) till det konventionella nätet 

• Station Jönköping 

• Station Tranås 

• förgrening/kopplingspunkt höghastighetsjärnväg Jön-

köping–Malmö väster om Station Jönköping 

• ombyggnation av det konventionella nätet för effektiva 

byten sker längs befintliga korridorer och linjer, förut-

satt att detta inte begränsar eventuella andra bra lös-

ningar. 

 

 

 

 

 

2.2 Avgränsningar  

Åtgärdsvalsstudien för Linköping – Borås är indelad i ett huvuddo-

kument samt ett antal underlagsrapporter; Miljöbedömning, Stat-

ion Jönköping, Station Tranås och Landskapskaraktärsanalys.  

 

Arbetet med åtgärdsvalsstudien inleddes 2015 med en förbere-

dande studie, kallad Översiktlig design- och systemstudie (se av-

snitt 3.3). I denna studie identifierades ett översiktligt utrednings-

område innehållande möjliga, relevanta och byggbara systemlös-

ningar för den aktuella sträckningen. Detta översiktliga utrednings-

område illustreras i nedanstående figur. I figuren illustreras även 

den geografiska avgränsningen för det utredningsarbete som sker i 

arbetet med Station Jönköping respektive Tranås.  Det område som 

studeras inom ramen för arbetet med respektive station är avgrän-

sat för att vara tillräckligt stort för att kunna jämföra stationsalter-

nativen. Yttre gräns för det område som inkluderas i studien av 

Station Jönköping är satt där valet av stationsalternativ inte längre 

bedömts vara styrande för järnvägens sträckning mellan stationsor-

terna. Arbetet med Station Jönköping respektive Tranås hanterar 

generellt inte sträckorna mellan stationsorterna.

Figur 5. Översiktligt utredningsområde från den förberedande studien Översiktlig design- och systemlösning (december 2015) samt den geografiska av-

gränsningen för analysarbetet som redovisas i underlagsrapporterna Station Tranås respektive Station Jönköping. 
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3 Metodik och genomförande 

3.1 Beskrivning av uppdraget 

Åtgärdsvalsstudien för höghastighetsjärnväg mellan Linköping och 

Borås gränsar till projekt Ostlänken i öster och projekt Borås–

Göteborg i väster samt till den samtidigt pågående 

åtgärdsvalsstudien för sträckan Jönköping–Malmö. Sträckningen 

Linköping–Borås har tidigare studerats i en förstudie, daterad till 

mars 2010.  

 

Inför och parallellt med arbetet med åtgärdsvalsstudien för höghas-

tighetsjärnväg mellan Linköping och Borås har en förberedande 

studie samt ett antal olika underlagsrapporter tagits fram. Dessa 

olika rapporter är fristående dokument, men utgör samtidigt un-

derlag till åtgärdsvalsstudien och i åtgärdsvalsstudierapporten hän-

visas till de olika underlagsrapporterna. Denna rapport utgör en av 

underlagsrapporterna till åtgärdsvalsstudien för höghastighetsjärn-

väg mellan Linköping och Borås.   

3.2 Åtgärdsvalsstudiemetodiken och dess tillämpning 

Åtgärdsvalsstudier har ersatt delar av det tidigare förstudieskedet. 

Åtgärdsvalsstudier föregår Trafikverkets planläggningsprocess, i 

vilken samrådsprocessen har en formell styrning och reglering. Åt-

gärdsvalsstudier innehåller normalt ett antal moment där berörda 

identifierade parter gemensamt formulerar den gemensamma pro-

blembilden och den gemensamma målbilden och därefter prövar 

åtgärder som styr mot målbilden. Åtgärder identifieras och prövas i 

enlighet med den så kallade fyrstegsprincipen. 

 

Åtgärdsvalsstudien för höghastighetsjärnväg på sträckan Linkö-

ping–Borås skiljer sig i många avseenden från en traditionell åt-

gärdsvalsstudie. Utgångspunkten har varit att pröva olika alterna-

tiva lösningar för en höghastighetsjärnväg. Andra åtgärder för att 

förbättra resmöjligheterna genom optimering av befintlig infra-

struktur eller ombyggnadsåtgärder på befintliga banor är sedan 

tidigare utredda och hanterade i den kapacitetsutredning som Tra-

fikverket genomfört (Trafikverket, 2012a).  

 

Åtgärdsvalsstudien som verktyg och metodik har i detta fall använts 

för att koppla samman mål och principiella lösningar för att tidigt 

upptäcka vad som kan bli viktiga frågor att hantera i det fortsatta 

arbetet med planering och projektering av höghastighetsjärnvägen, 

se Figur 6. Arbetsprocessen har inneburit ett teknikövergripande 

arbetssätt där olika fackområden arbetat parallellt och integrerat 

med syfte att belysa åtgärder ur ett helhetsperspektiv. 

 

När den formella planläggningsprocessen tar vid och ny informat-

ion tillförs, kan olika ställningstaganden från åtgärdsvalsstudien 

behöva omprövas. Det innebär bland annat att fler stationsalterna-

tiv kan komma att identifieras och att utredningsområdet kan be-

höva justeras. 

 

Det utredningsområde som identifieras i ÅVS-arbetet är således 

inte juridiskt bindande utan avser att vara en stödjande och vägle-

dande geografisk avgränsning inför kommande planläggningspro-

cess. I planarbetet kommer korridorer tas fram längs sträckningen 

mellan Linköping och Borås och de kan bli aktuella även utanför 

det i åtgärdsvalsstudien utpekade utredningsområdet. Detta gäller 

även för övergången mellan utredningsområdet för ÅVS Linköping-

Borås och ÅVS Jönköping-Malmö. Övergången ska ses som vägle-

dande och kan komma att anpassas utifrån den utbyggnadsordning 

som väljs i kommande planläggningsprocess. 

3.3 Översiktlig design- och systemlösning 

Som en förberedelse inför åtgärdsvalsstudien för Linköping–Borås 

genomfördes under 2015 en översiktlig principstudie för sträckan. 

Denna studie genomfördes i syfte att identifiera ett översiktligt 

utredningsområde, innehållande möjliga, relevanta och byggbara 

systemlösningar för höghastighetsjärnvägen inom detta översikt-

liga utredningsområde.  

 

Rapporten från detta arbete benämns Översiktlig design- och 

systemlösning och har utgjort underlag för det fortsatta utred-

ningsarbetet. I rapporten redovisas funktioner och krav som den 

nya järnvägen ska uppfylla. Dessa är kopplade till styrande doku-

ment som finns för höghastighetsjärnväg, landskapsknutna förut-

sättningar och relevanta miljöaspekter.  Vidare har arbetet med 

Översiktlig design- och systemlösning resulterat i att tänkbara 

sträckningar och stationsalternativ för den nya järnvägens passage 

vid Tranås, Jönköping och Ulricehamn identifierades.  

  

Figur 6. Arbetsprocess för åtgärdsvalsstudie för Höghastighetsjärnväg Linköping–Borås 



 

15 
 

3.4 Metodbeskrivning  

I arbetet med Översiktlig design- och systemlösning identifierades 

sammantaget nio olika stationsprinciper för den nya järnvägens 

passage vid Jönköping, som samtliga bedömdes vara möjliga rele-

vanta och byggbara. De nio stationsalternativen identifierades dels 

med utgångspunkt i ändamålen för höghastighetsjärnvägen och 

dels med stöd av de styrande förutsättningarna. 

 

I arbetet med Station Jönköping har de tidigare identifierade stat-

ionsalternativen analyserats och med stöd av en successivt fördju-

pad kunskap rörande system och platsspecifika förutsättningar har 

en urvalsprocess i syfte att identifiera de mest relevanta stationsal-

ternativen genomförts. Denna urvalsprocess har genomförts i två 

steg. Vid det första steget genomfördes en jämförande analys av de 

nio olika stationsalternativen, där övergripande kriterier avseende 

tillgänglighet, samhällsutveckling, stationsområdesutveckling, tra-

fik och kapacitet, miljö samt förutsättningar för byggnation och 

kostnader användes. 

 

De olika stationsprinciperna analyseras tillsammans med tillhö-

rande passageområde. Ett passageområde åskådliggör det område 

inom vilket höghastighetsjärnvägen, med beaktande av geometriska 

krav, kan komma till och från den stationsprincip som passageom-

rådet gäller för. Det är viktigt att ha i åtanke att passageområdets 

avgränsning skall betraktas som indikativ, där områdena skapats 

utifrån ett syfte att skapa jämförbarhet och kunna ansluta till övriga 

områden. 

 

Vissa av de identifierade alternativen bedömdes vid första urvals-

steget vara orimliga eller oskäliga med hänsyn till exempelvis mil-

jöpåverkan eller kostnader, varför dessa valts bort. Av de alternativ 

som inte bedömdes vara orimliga eller oskäliga har de alternativ 

som bedömts medföra störst nyttor valts ut för fortsatt analys i ur-

valssteg 2. De kvarvarande alternativen har sedan analyserats vi-

dare med avseende på deras bidrag till uppfyllelse av de olika pro-

jektmålen samt avseende byggbarhet och kostnader. Den målupp-

fyllelse- och konsekvensbedömning som gjorts i steg 2 av urvals-

processen omfattade, förutom själva stationsprincipen, även den 

tillhörande passagen av tätorten som identifierats för järnvägen till 

varje stationsprincip. Urvalsprocessens andra steg innebar sedan 

att fyra stationsalternativ, som vid den sammanvägda bedömningen 

i högre grad än de övriga bedömts bidra till måluppfyllelsen, valdes 

ut till en fördjupad analys.  
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4 Befintliga förhållanden 

Nedan följer en beskrivning av nuvarande förhållanden, hur ut-

vecklingen sett ut och förväntas bli. Detta avsnitt är även underlag 

till effektbeskrivningen av stationsprinciper i rapportens kapitel 6 

0ch 7. 

4.1 Jönköping med omland 

Jönköpings tätort är strategiskt belägen i mitten av södra Sverige 

mellan Göteborg, Stockholm och Malmö. Inom en radie på 17 mil 

från Jönköping bor drygt 3,1 miljoner människor. Jönköpings län 

innefattar 13 kommuner där Jönköping är regionhuvudstad.  

4.1.1 Befolkning 

Sammanlagt har Jönköpingsregionen en befolkning på cirka 353 

000 personer (SCB, 2017) och är sjätte största regionen i Sverige, 

se Figur 7. Idag har kommunen över 135 000 invånare (SCB, 2017), 

vilket gör att Jönköping kvalificerar sig som en av Sveriges 10 

största kommuner. Den största befolkningstätheten i kommunen 

finns i Jönköpings stadskärna. 

 

Jönköpings stad omgärdas av flera mindre kommundelar och tä-

torter med en befolkningsmängd på cirka 1000-5000 invånare. Vid 

sidan av Huskvarna, som är sammanvuxet med Jönköping, är Ban-

keryd med sina cirka 8000 invånare, den största kommundelen 

utanför själva Jönköping. I de angränsande kommunerna finns 

flera mindre tätorter inom pendlingsavstånd till Jönköping, såsom 

Vaggeryd och Skillingaryd, Mullsjö och Habo samt Forserum och 

Aneby. Även angränsande större kommuncentrum som Nässjö, 

Ulricehamn, Värnamo och Falköping ligger inom rimliga pend-

lingsavstånd från Jönköping. 

 

Många av de omkringliggande tätorterna är stationssamhällen som 

vuxit fram utefter befintlig järnväg, och som har fungerande järn-

vägsförbindelser med Jönköping idag. Vaggerydsbanan har haft 

stor betydelse för orternas framväxt i Tabergsdalen, medan Jönkö-

pingsbanan har varit en förutsättning för det pärlband av orter som 

vuxit fram i en diagonal mellan Nässjö i öster och Falköping i väs-

ter. I flera av dessa stationsorter etablerades ett lokalt näringsliv 

med tillverkningsindustrier av olika storlek. 

 

Järnvägen var fram till mitten av 1900-talet en viktig faktor för or-

ternas utveckling, framförallt vad gäller möjligheterna att transpor-

tera industriernas gods. Idag spelar järnvägen istället en viktig roll 

för persontrafik och för den regionala pendlingen. 

En handfull av de mer tätbefolkade kommundelarna i Jönköping 

saknar järnvägsförbindelser. Här har tätorterna snarare vuxit fram i 

anslutning till landsvägar och odlingsbygder med lång kontinuitet.  

 

Skärstaddalen omfattar länets mest bördiga odlingsmark och är en 

av länets tidigast koloniserade och uppodlade centralbygder. De tre 

kommundelarna Kaxholmen, Skärstad och Ölmstad ligger invid 

gamla Grännavägen, mitt emellan Jönköping och Gränna. Sam-

hällena består till övervägande del av småhus och befolkas till stor 

del av barnfamiljer. Lekeryds samhälle, cirka 19 km öster om Jön-

köping, har utvecklats kring den medeltida kyrkbyn och omfattar 

idag cirka 800 invånare. Befolkningstätheten utanför tätorterna 

varierar stort inom kommunen. 

  
Figur 7. Tätorter samt antal invånare (2015) i Jönköpings kommun och dess omland (Källa: SCB, 2015a). 
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4.1.2 Väg- och järnvägsnät 

I Jönköping möts flera större vägar och staden utgör en knutpunkt 

mellan väg 40 som sträcker sig i öst-västlig riktning, mellan Göte-

borg och Västervik, och väg E4 i nord-sydlig riktning.  

 

Även historiskt har Jönköping fungerat som en knutpunkt för vik-

tiga kommunikationer, och staden ligger på en punkt där sjövägen 

över Vättern mot norr och ett knappt tiotal historiska landsvägar 

möttes. De goda kommunikationerna gav staden ett strategiskt läge 

för handelsutövande och militär. Nordöst om staden sträckte sig 

västra och östra Hålavedsvägen upp mot Östergötland, och på 

västra sidan av Vättern gick landsvägarna upp mot de viktiga stä-

derna Falköping och Skara. I öst-västlig riktning sträckte sig lands-

vägarna som band samman Göteborg på Västkusten med Vim-

merby, Västervik och Kalmar på Östkusten. Söder om Jönköping 

anslöt landsvägarna till de nationellt viktiga stråken Lagastigen och 

Nissastigen mot Skåne och Halland. De gamla landsvägarnas 

sträckningar utgör fortfarande, trots breddningar och uträtningar, 

grunden till dagens vägnät. 

 

Jönköping blev tidigt en viktig station längs med Södra stambanan, 

sträckan Nässjö–Falköping invigdes 1864. Tio år senare förlorade 

dock stationen sin centrala position i och med anläggandet av Östra 

stambanan, som direkt förband Nässjö med Katrineholm och 

Stockholm. Idag möts två enkelspåriga järnvägar, Jönköpingsbanan 

och Vaggerydsbanan i Jönköping. Resenärer från Jönköping kan 

ansluta till det nationella stambanenätet i Falköping eller Nässjö, 

där man efter byte kan resa vidare mot Stock-

holm/Malmö/Köpenhamn på Södra stambanan eller Göte-

borg/Hallsberg/Stockholm på Västra stambanan. En genomsnittlig 

tågresa till Stockholm från Jönköping, med byte i Nässjö, tar mellan 

3,5 till 4 timmar, vilket kan jämföras med drygt 3 timmar med bil. 

Till Malmö med byte i Nässjö tar tågresan mellan 2 timmar och 

trekvart till strax under fyra timmar. Vaggerydsbanan trafikeras 

med 12 dubbelturer per vardag mellan orterna Jönköping, Vagge-

ryd, Värnamo, Alvesta och Växjö. Till Göteborg går det direkttåg 

några gånger om dagen, och i övrigt kan man resa mellan Jönkö-

ping och Göteborg med ett byte i Falköping. Resan till Göteborg tar 

cirka 2 timmar. 

 

I Jönköping stannar tågen vid centralstationen invid Vättern, där 

resenären kan resa med buss och tåg såväl lokalt som regionalt. 

Resecentrumet vid centralstationen är från 1984. Vidare finns stat-

ioner vid Rocksjön (Vaggerydsbanan) och Huskvarna (Jönköpings-

banan), samt i de mindre orterna längs Vaggerydsbanan och Jön-

köpingsbanan. 

4.1.3 Flygplats- och flygtrafik 

Jönköpings flygplats invigdes 1961 och är belägen sydväst om cen-

trala Jönköping. Flygplatsen har idag närmare 100 000 resenärer 

årligen. Verksamheten består av reguljärtrafik från flygplatsen med 

i stort sett dagliga avgångar till bland annat Stockholm-Arlanda, 

Karlstad och Frankfurt. Under första kvartalet 2016 hade Jönkö-

pings flygplats cirka 25 600 passagerare, en ökning med omkring 

5000 passagerare för samma period år 2015 (Transportstyrelsen - 

Sjö- och luftfartsavdelningen, 2016). 

 

 

 

Den största delen av flygresorna görs utrikes. Under 2015 reste 

cirka 107 000 passagerare från Jönköpings flygplats, varav cirka  

75 400 flög utrikes. En stor del av trafiken från Jönköpings flyg-

plats består av frakt- och postflyg nattetid. Även dessa utgörs till 

huvuddelen av utrikesresor. Endast 15 av 3157 fraktflyg reste inri-

kes till/från Jönköping år 2015 (Transportstyrelsen, 2016). Postfly-

get hade under 2015 cirka 850 starter/landningar under 2015, alla 

inrikes. Utöver de reguljära resorna förekommer också charterresor 

både från och till orten. Jönköpings flygplats har regional betydelse 

och kommunen beskriver i sin översiktsplan att fysisk planering i 

närheten av flygplatsen inte ska begränsa flygplatsens verksamhet. 

 

 

Figur 8 Transportinfrastruktur i och kring Jönköping. 
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4.1.4 Landskapstyper och karaktärsområden 

Den översiktliga landskapskaraktärsanalysen från 2015 (Trafikver-

ket, 2015) omfattar en stor del av södra Sverige och har definierat 

åtta landskapstyper längs utredningsområdet för Linköping–Borås. 

Landskapstyperna har gemensamma karaktärsdrag och därmed 

gemensamma landskapliga förutsättningar.  

 

I området kring Jönköping finns främst fyra olika landskapstyper, 

se Figur 9; Vätternsänkan, storskaligt böljande landskap, kraftigt 

kuperat skogslandskap och åslandskap. 

 

 

I syfte att fördjupa kunskapen om landskapet i det översiktliga ut-

redningsområdet har en Landskapskaraktärsanalys genomförts, i 

vilken det översiktliga utredningsområdet delats in i 21 olika karak-

tärsområden. Ett karaktärsområde omfattar ett geografiskt område 

med en specifik karaktär utifrån områdets naturförhållanden, mar-

kanvändning, historiska och kulturella innehåll samt upplevelse-

bara förhållanden. 

 

4.1.4.1 Vätternsänkan 

Jönköpings tätort och större delen av det område som ingår i ut-

redningen av Station Jönköping ligger inom den regionala land-

skapstyp som benämns Vätternsänkan. Denna landskapstyp präglas 

av stora skillnader i höjd. Landskapet reser sig från Vätterns 89 

meter över havet till berg upp mot 300 meter över havet. 

 

 
Figur 10. Vätternsänkan. 

Den smala stranden med lövskogar och fruktodlingar närmast Vät-

tern kontrasterar starkt mot den magra barrskogen på de höga ber-

gen. Vätternsänkan kring Jönköping är biologiskt mycket rik trots 

att tätorten tar en stor yta i anspråk. Högt rankade miljöer med 

ädellövskogar och hagmarker förekommer. Vättern är i övrigt en 

betydelsefull vattenresurs och en helt unik sjö med stort djup, 

många kallvattensarter inklusive den omtalade Vätterrödingen och 

en mycket god vattenkvalitet. Vätterns sydspets har präglats av 

mänsklig närvaro genom hela historien. 

Landskapstypen Vätternsänkan sammanfaller geografiskt med ka-

raktärsområdet för Vätternsänkans södra del. 

4.1.4.2 Storskaligt böljande landskap 

Söder om Jönköping tar ett storskaligt böljande landskap vid. 

Denna landskapstyp återfinns i ett bälte från de södra delarna av 

Västra Götaland till de norra delarna av småländska höglandet. 

Söder och väster om Vättern är denna landskapstyp flackare, i jäm-

förelse med de norra delarna av småländska höglandet. På höjder-

na finns de vidsträckta mossarna som bland annat är viktiga för 

fågellivet.  

 

 

Figur 11. Storskaligt böljande landskap. 

Flera olika karaktärsområden återfinns inom denna höglänta land-

skapstyp, där området söder och väster om Jönköping karaktärise-

ras som högre liggande myr- och barrskogsterräng. Figur 9 Landskapstyper och karaktärsområden vid Jönköping 
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4.1.4.3 Kraftigt kuperat skogslandskap 

Nordöst om Jönköping återfinns en landskapstyp som känneteck-

nas av ett kraftigt kuperat skogslandskap. Relativa höjdskillnader 

kan överstiga 150 meter, ofta med sjöar i dalbotten och skogklädda 

eller kala berg omkring. Odlingsmark, bebyggelse och vägar finns i 

smala zoner kring sjöarna och längs dalgångarna. De långa ut-

blickarna finns i närheten av sjöar och på höjder, men generellt är 

siktavstånden korta och landskapet är inte överblickbart. Bebyg-

gelse och vägnät är relativt glest i den större delen av landskapsty-

pen. De många sjöarna med öppna dalgångar gynnar biologisk 

mångfald och här finns gott om värdetrakter för ädellövskog och 

naturbetesmarker. Östra Vätternbranten tillhör denna landskaps-

typ och är ett biosfärsområde. 

 
Figur 13. Kraftigt kuperat skogslandskap. 

Inom denna landskapstyp återfinns karaktärsområdena Skärstad-

dalen samt trakten kring sjöarna Ören och Bunn. 
 

4.1.4.4 Åslandskap 

Nordväst om Jönköping återfinns ett åslandskap. Hökensås är en 

tallskogsdominerad horst som sträcker sig längs med Vätterns 

västra strand i nord-sydlig riktning.  Bebyggelsen är gles och de 

stora tallskogarna utgör populära rekreationsområden. Den ur-

sprungliga bebyggelsen och vägnätet finns ofta i övergångszonen 

mellan åsens höjdpartier och omgivande landskap. 

 

 

Figur 14.  Åslandskap. 

Inom utredningsområdet sammanfaller landskapstypen geografiskt 

med karaktärsområdet Hökensås sydliga delar. 

 

 

 
 

 

  

Figur 12 Karaktärsområde Vätternsänkans södra del, vy från Hovslätt mot Jönköping, med väg 40 mitt i bilden och Vaggerydsbanan i högra kanten 

av bilden 
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4.1.5 Geomorfologi 

Vätternsänkan är en mäktig sprickdal som kan liknas vid en fjord 

belägen i Sveriges inland. Den ger landskapet i Jönköping en dra-

matisk dimension. Till sprickzoner hör förkastningsbranter. En av 

de mäktigaste är den som följer Vätterns östra strand och fortsätter 

söderut till Tenhultasjön. Förkastningar finner man också i Vät-

ternsänkans andra dalgång, den som går ner till Taberg. Vättern-

sänkan har sannolikt blivit till för 800 miljoner år sedan, men där-

efter förändrats vid ett antal geologiska händelser. Med undantag 

av det småbrutna landskapet öster om Vätternsänkan är berggrun-

den runt Jönköping till övervägande del täckt av lösa jordarter. 

 

Den senaste istidens, Weichselistidens, huvudfas inleddes för  

75 000 år sedan och hade sin största utbredning så sent som för  

22 000 år sedan. Vid det läget var så mycket av jordens vatten in-

fruset i inlandsisar och glaciärer att havets yta stod 120 meter lägre 

än idag. Landisen var i konstant rörelse mot de perifera delarna 

eller mot lägre terräng i landskapet. Av isräfflor, moränformer och 

dräneringsmönster framgår att inlandsisen spred sig solfjäderfor-

migt söder om Vättern. I jordtäckets former ser man att Vättern är 

en geologisk centrumpunkt i södra Sverige. När klimatet blev var-

mare smälte inlandsisen. Smältvatten från isen rann ner i glaciär-

brunnar och sprickor till isens botten och bildade ett dräneringsnät 

i och under isen där vatten samlades till tunnlar, i isrörelsens rikt-

ning, som mynnade vid isfronten. 

 

I Rosenlunds bankar vid Vättern kan man se hur smältvatten-

strömmar under isen eroderat upp till 25 meter djupa erosionsrän-

nor i bottenmoränen och hur rännorna sedan har fyllts med sand 

och grus i någon av avsmältningens senare skeden, se Figur 15. Yt-

morän har avsatts i en zon framför isfronten, samt i områden med 

is som inte rörde sig, så kallad dödis. I dödislandskapet kan man 

finna dödisgropar, åsar, och kullar vanligen överströdda med mer 

eller mindre blockrik ytmorän. Dödisgropar bildar idag ofta små 

tjärnar, gölar eller mossar i landskapet.  

 

De mäktiga sandlagren i Rosenlunds bankar avsattes i gränsen mel-

lan den glaciär som rörde sig ner i Tenhultsdalen och den som följ-

de Vättersänkans västra dalgång mot Taberg. Andra exempel på 

isälvsavlagringar är de milslånga sandurfälten söder om Taberg och 

Axamofälten bland annat. Landhöjningen skedde relativt snabbt 

tiden efter isavsmältningen och det gjorde att havsstranden succes-

sivt flyttades neråt.  I södra änden av Vättern var strandlinjen som 

lägst 32 meter under den nuvarande och åmynningarna låg betyd-

ligt längre ut.  

 

De stora vattendragen Huskvarnaån, Tabergsån, Domneån och 

även småbäckar fick ett betydligt brantare fall och eroderade djupa 

breda dalgångar och raviner i tidigare stranddeltan. 

 

Vättern blev via Närkeslätten och Östgötaslätten, en del av Yoldia-

havet. Vätterns stadium som ishav varade ungefär ett millennium. 

Vissa djur som förekommer i Norra Ishavet återfinns idag även i 

Vättern. Eftersom landhöjningen är snabbare vid norra än vid södra 

Vättern så tippar sjöytan långsamt söderut.  

 

 

Nuvarande höjning av vattenytan i södra Vättern är 1 mm/år. När 

vattenytan stiger eroderas strandbrinkar och grunda stränder över-

svämmas. Rosenlunds bankar, som tidigare sträckte sig två kilome-

ter ut i Vättern eroderar snabbt. Stora mängder av den eroderade 

sanden har av vågor transporterats mot väster. De omlagrades till 

en sandrevel som stängde av Tabergåns mynning, och lagunsjöarna 

Munksjön och Rocksjön bildades. På sandreveln byggdes sedan 

Jönköpings stadsdel Öster. 
  

Figur 15. Topografisk illustration över landskapet samt infälld bild med inlandsisens avsmältningsfaser. 
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4.1.6 Geologi 

Jordarterna i Jönköping med omland visas i Figur 16. 

4.1.6.1 Underlag 

Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) har tagit fram ett uppda-

terat berg-, jord- och vattenrelaterat kart-, data- och informations-

material för projektet Götalandsbanan. Som underlag till uppdraget 

finns rapporten Götalandsbanan – en sammanställning av SGU:s 

geologiska databaser (SGU Rapport 2017:03). Detta material har 

använts som underlag i utredningen.  

 

Detta underlag omfattar osäkerheter beroende dels på skalan karte-

ringen gjorts i och dels vid vilken tidpunkt underlaget tagits fram. 

Det äldre kartmaterialet har till exempel större osäkerheter i bland 

annat jordartsgränser. Underlaget omfattar en jorddjupsmodell 

som bygger på jorddjupsuppgifter från borrningar och seismiska 

sonderingar samt på information om berg i dagen och från jord-

artskartan. Osäkerheten i modellen varierar kraftigt från område 

till område, generellt gäller att noggrannheten är större i eller nära 

tätorter och mindre på landsbygden, eftersom det finns fler borr-

ningar i eller nära tätort. Generellt gäller också att jorddjupsmo-

dellen har en underrepresentation av stora jordmäktigheter. 

 

Inventering har gjorts av geotekniska undersökningar i Jönköpings 

tätort. Detta material har delvis inarbetats i utredningen. En bergy-

temodell har skapats som är baserad på en ”subtraktion” mellan 

skannad markmodell (GIS) och SGU:s jorddjupsmodell.   

4.1.6.2 Jordlager 

Moränavlagringar dominerar i områden som är belägna över högsta 

kustlinjen, medan isälvsavlagringarna dominerar i de lägre belägna 

områdena, såsom Vätternsänkan. Lagunsjöarna Munksjön och 

Rocksjön bildades efter landhöjningar och höjd vattennivå i Vättern 

då en torvbildning påbörjades.   

 

Jordmäktigheten varierar stort i Jönköpingsområdet. Öster om 

Tenhultsdalen och väster om Tabergsdalen är berget ofta ytligt. I 

Tenhultsdalen och Tabergsdalen är jordlagren däremot mäktiga. 

Det högsta uppmätta jorddjupet är 195,5 meter vid Rocksjön. Där-

till har jorddjup på 104 meter uppmätts nordväst om Stommen, se 

Figur 17. Sediment och moränlager förekommer ofta växelvis i Vät-

ternsänkan. 
 

Figur 16. Jordartskarta över Jönköping (Sveriges Geologiska Undersökning). 
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Figur 17. Ungefärliga jorddjup i Jönköpings- och Huskvarnaområdena, 

tolkade utifrån de kända borrningar som nått berggrunden. Ur: Svan-

tesson, S-I., 1985.© Sveriges Geologiska Undersökning. 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.6.3 Morän 

Moränerna i Jönköpingsområdet skiljer sig från klassiska moräner i 

det att ursprungsmaterialet till stor del bestått av sorterade sedi-

ment, så kallade sedimentmoräner. En variant är en mycket hårt 

packad moränlera som nästan helt saknar block och sten och har 

enbart spridda delar grus i en i övrigt siltig och lerig mellanmassa. 

Lerhalten utgör 18-27 %. Moränleran, även kallad Rosenlundsmo-

ränen, verkar vara avsatt på andra sediment. 

  

Förutom lermoränen finns även en morän som domineras av fin 

sand och mellansand, vilken skiljer sig från sediment genom att 

strömskiktningen saknas och en lerig, grovsiltig eller finsandig mo-

rän som till ytan är den mest utbredda i Vätternsänkan.’’  

 

4.1.6.4 Isälvsavlagringar, älv- och svämsediment 

Vattensorterade sediment i Vätternsänkan uppvisar ett mosaikartat 

landskap av sediment med olika bildningssätt och åldrar, från rena 

isälvs- och issjösediment över sen- och postglaciala älvsediment och 

svallsediment till nutida svämsediment. 

 

4.1.6.5 Issjösediment och glaciala finkorniga sediment 

Issjösediment påträffas främst i anslutning till dagens sjöar. Avlag-

ringarna uppträder ofta med en stor skillnad i kornstorlek till an-

gränsande skikt, från skikt med lerig fin-/mellansilt till skikt med 

sand som i vissa fall till och med kan ha viss grusinblandning.  

Issjösediment kan även förekomma under morän. 

De glaciala finkorniga sedimenten återfinns i huvudsak där stora 

issjöar har funnits. Lagerföljden är oftast inverterad, det vill säga de 

grövre sedimenten återfinns i ytan och den glaciala leran i de undre 

delarna av lagerföljden. 

4.1.6.6 Svallsediment 

Svallsediment och svallpåverkad morän förekommer främst längs 

sluttningarna mot Vättern på nivåer upp till högsta kustlinjen, det 

vill säga mellan 136 och 138 meter över havet. Vid Vätterns nuva-

rande strandlinje sker en fortgående underminering av brinkarna 

genom svallning som en följd av vattenytans pågående höjning. 
 

4.1.6.7 Organiska jordar 

Organiska avlagringar som kärr och mossar är vanliga. Mossarna 

återfinns främst i högt belägna områden, medan kärr dominerar i 

själva Vätternsänkan. De största sammanhängande torvmarkerna 

återfinns i anslutning till Munksjön och Rocksjön. Här återfinns 

även de största djup där man återfinner torv. I underlag från geo-

tekniska borrningar har man påträffat torv nere på 18 meter under 

markytan, i en sänka mellan sjöarna. Dessa torvmarker är numera 

till största delen utfyllda med fyllnadsmassor och är nu bebyggda. 

Torvmarkerna i nedre Jönköpingsdalen fyller ut de sänkor som 

Tabergsån, Strömsbergsån och andra vattendrag uteroderat och 

djupa torvförekomster har bildats vilka ofta överstiger 10 meter. 
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4.1.6.8 Berggrund 

Jönköping är lokaliserat inom Protoginzonen, som är en av Sveriges 

största deformations- och svaghetszoner i berggrunden och sträcker 

sig från Skåne genom Vättern förbi Karlstad och Torsby vidare in i 

Norge med en bredd på runt 25 km. Inom zonen återfinns hyperit-

diabasgångar orienterade längs med zonen. Protoginzonen utgör ett 

gränsområde mellan två skilda geologiska urberggrundsprovinser, 

Transskandinaviska magmatiska bältet i öst och den Sydvästskan-

dinaviska provinsen i väst. 

 

Transskandinaviska magmatiska bältet utgörs till största delen av 

välbevarade magmatiska bergarter medan den Sydvästskandina-

viska provinsen har genomgått kraftig deformation och bergarterna 

till största delen har omvandlats till olika gnejser med en huvudsak-

lig orientering av strukturerna i öst–väst till nordväst. Närmast 

Vätterns strand återfinns yngre sedimentära bergarter, såsom 

sandsten, konglomerat och siltsten, se blåmarkerade områden i 

Figur 18. 

 

Vättern utgörs av en gravsänka. Denna kan tydligt observeras i to-

pografin i form av bergbranter i öster orsakade av brantstående 

nord-nordöstliga till syd-sydvästliga till nord-sydliga förkastningar. 

Även den västra delen av sjön utgörs av förkastningar, men de är 

inte lika uttalade som de i öster. Även om de brantstående struk-

turerna är tydligast att se i topografin, förekommer även flacka till 

medelbranta förkastningar vilka stupar mot väster och där den övre 

delen rört sig österut i förhållande till den nedre.  

 

Berggrunden i Jönköpingsområdet visas i Figur 18.  

 

4.1.6.9 Jättegrytor 

Jättegrytor påträffas vid Huskvarnaåns numera nästan torrlagda 

fallsträcka mellan dammen vid Jutaholm och Kåvasjön i Huskvar-

na. Vattnet leds idag genom ett kraftverk. De största grytornas dia-

meter uppnår tre respektive fyra meter. Mindre jättegrytor av glaci-

fluvialt ursprung återfinns i Knäryd, strax sydöst om Ljungarum. 

 

 

 
  

Figur 18.  Berggeologisk karta över Jönköping (Sveriges Geologiska Undersökning). 
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4.1.7 Klimat, vatten och luft 

 

4.1.7.1 Klimat 

De klimatologiska förutsättningarna uppvisar en relativt stor variat-

ion i Jönköping med omland. Höjden över havet samt närheten till 

Vättern är avgörande faktorer för hur klimatet ser ut i olika delar.  

 

Vättern präglar klimatet i sitt närområde, omfattande själva sän-

kan, i vilken Jönköpings tätort är belägen, branterna samt de anslu-

tande dalgångarna, till exempel Tabergsdalen och Tenhultsdalen. 

Här är årsmedelnederbörden lägre samt årsmedeltemperaturen 

högre jämfört med omgivande höjdområden. Ett exempel på rela-

tivt stora skillnader trots korta avstånd är årsmedelnederbörden 

som är 654 mm vid Flahult (Torsvik) medan Visingsö bara får 470 

mm nederbörd per år i genomsnitt. 

 

Närmast Vättern är visserligen nederbörden låg, men luftfuktighet-

en är hög, och tillsammans med många soltimmar skapar det för ett 

stort närområde unika förutsättningar för bland annat växtligheten 

och därmed även odlingsmöjligheterna. De stora skillnaderna i kli-

mat mellan Vätterns närområde och höjdområdena gör bland annat 

att växtzoneringen inom området representerar både sydsvenska 

och norrländska förhållanden. Vid Vättern är växtzonen till exem-

pel 1 (som i landets mildaste delar i södra Sverige) medan den uppe 

på höjderna kan uppgå till 5 (av 7). Även vegetationsperiodens 

längd (mätt som antal dygn med medeltemperatur över +5°C) vari-

erar stort i området från drygt 225 dagar till knappt 195. 

 

Väster om Jönköping präglas klimatet av stigningen från väster upp 

mot Sydsvenska höglandet. Eftersom de flesta lågtryck kommer 

västerifrån blir det främst väster- och sydsluttningar som får mest 

nederbörd. Några av de mer nederbördsrika platserna i landet lig-

ger därför på höglandets västliga sluttning. Den höga årsmedelne-

derbörden, tillsammans med en relativt låg avdunstning, skapar 

förutsättningar för de stora myr- och mossmarkskomplexen, exem-

pelvis Dumme mosse, som finns i dessa områden. 

 

4.1.7.2 Ytvatten 

Det studerade området för Jönköping med omland ligger huvud-

sakligen inom huvudavrinningsområdet för Motala Ström (067) 

som avvattnas till Vättern, se Figur 19. De södra delarna utgörs 

dock av de övre delarna av huvudavrinningsområdet för Lagan och 

avvattnas söderut medan de västra ligger inom Nissans huvudav-

rinningsområde. Därigenom delas området också av två vatten-

distrikt; Södra Östersjöns vattendistrikt, till vilket Motala Ström 

hör, och Västerhavets vattendistrikt, till vilket Lagan och Göta älv 

hör. 

 

Genom sin storlek är Vättern den mest utmärkande ytvattenföre-

komsten i området. Sjön är Sveriges näst största och Europas femte 

största insjö. Medeldjupet är 40 meter och det största kända vat-

tendjupet är 128 meter. Vattnets utbytestid i sjön är 60 år. Land-

höjningen vid Vättern är högre i den norra delen av sjön jämfört 

med den södra och därför kantrar Vättern söderut mot Huskvarna 

och Jönköping med cirka 1 mm per år. 

  

Figur 19. Ytvatten och avrinningsområden. 
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Strax öster om övergången mellan Jönköping och Huskvarna myn-

nar Huskvarnaån i Vättern. Åns avrinningsområde är cirka 660 km2 

stort och sträcker sig bland annat till Nässjö i sydöst.  

 

I avrinningsområdet finns flera relativt stora sjöar som exempelvis 

Stora Nätaren, Ylen och Stensjön. Vid Huskvarna faller ån brant 

ner mot Vättern och här har vattenkraften utnyttjats under lång tid. 

Den naturliga fallhöjden är cirka 115 meter, men idag rinner det 

mesta av vattnet i den tub som leder till Huskvarna kraftstation. 

Lillån, som rinner i botten av Tenhultsdalen, är ett biflöde till Hus-

kvarnaån.  

 

Det studerade området för Jönköping med omland tangerar de övre 

norra delarna av Lagans vattensystem. Här är avrinningsområdena 

skogsdominerade och sjöarna samt vattendragen små. Till exempel 

sjön Eckern, sydöst om Taberg, ligger i Lagans vattensystem. 

 

Vattenkvaliteten i de olika vattendragen påverkas i stor utsträck-

ning av markanvändningen i avrinningsområdet. För samtliga do-

minerar skogsmark i de övre delarna medan andelen odlad samt 

bebyggd mark ökar i de nedre delarna. Därmed är de övre delarna 

av aktuella vattensystem mindre näringsrika jämfört med de nedre 

delarna. Både Huskvarnaån och Tabergsån kalkas för att motverka 

försurning i källområdena medan de nedre delarna av vattendragen 

uppvisar förhöjda halter av näringsämnen och klassificeras i vissa 

fall som övergödda. Vättern är en relativt näringsfattig klarvatten-

sjö. Sjön uppvisar överlag mycket god vattenkvalitet och är varken 

påverkad av övergödning eller försurning. 

 

4.1.7.3 Grundvatten 

Grundvatten återfinns inom hela det studerade området för Jönkö-

ping, både i berg och i jord, men framförallt i isälvsavlagringar och 

isälvssediment. Isälvsavlagringarna har generellt en avlång utbred-

ning i den senaste inlandsisens avsmältningsriktning (huvudsaklig-

en nord-sydlig, se Figur 15).  

 

Grundvattenmagasin med de mest omfattande grundvattentill-

gångarna ligger i de västra delarna av studerat område. I ett brett 

stråk från Vätterns södra strand, via Munksjön och Rocksjön, åter-

finns isälvssediment som sträcker sig i sydsydvästlig riktning hela 

vägen inom området förbi Taberg och vidare söderut mot Månsarp. 

Stråket avgränsas i öster ungefär vid Strömsberg och Odensjö och i 

väster av Jönköpings flygplats och Målskog. Grundvattentillgången 

är liten till måttlig i områdena närmast Munksjön och öster om 

Tabergsdalen. Mycket stora grundvattentillgångar (cirka 25-125 l/s) 

med utmärkta eller ovanligt goda uttagsmöjligheter finns i ett stråk 

utmed Tabergsåns dalgång. Väster om detta stråk, i branten samt 

uppe på höjdplatån, finns ett förhållandevis brett område där till-

gången är måttlig till god.   

 

Inom utredningsområdet finns grundvattenmagasin även i berg. I 

urbergsområdena beskrivs uttagsmöjligheterna som tämligen goda 

(600-2000 l/h). Bäst uttagsmöjligheter i berg finns i den sediment-

ära berggrunden som finns i ett område söder om Vättern och inne-

fattar Huskvarna och i stort sett hela Jönköping tätort, se Figur 20. 

Här är uttagsmöjligheterna goda (2000-6000 l/h.).  

 

Inom utredningsområdet väster om Jönköping finns Dumme 

mosse, som är ett mycket omfattande grundvattenberoende Natura 

2000-område. 
  

Figur 20.  Grundvattentillgång i Jönköpings omland. 
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4.1.7.4 Luft 

Jönköping är med sitt geografiska läge påverkat av luftföroreningar 

från kontinenten. Långväga luftföroreningar är bland annat svavel 

(försurande), kväve (försurande och gödande), marknära ozon samt 

partiklar. Den dominerande lokala utsläppskällan i Jönköping är 

vägtrafiken. Andra källor är energisektorn och arbetsmaskiner.  

 

Genom simuleringar har Jönköpings kommun valt ut gator som 

kan vara i riskzonen för att inte klara miljökvalitetsnormerna för 

utomhusluft. I dagsläget sker mätning av luftföroreningar på tre 

stationer; Kungsgatan, Banarpsgatan och Lantmäterigränden. Den 

sistnämna är en uppföljning av bakgrundsnivån. Mätningar på 

Kungsgatan visar att halterna av kvävedioxid sjunkit de senaste 20 

åren. Under 2013 visade dock kontinuerliga mätningar att den övre 

utvärderingströskeln (trösklarna består av gränsvärden som avgör 

vilken övervakningsomfattning som lagstiftningen kräver) för kvä-

vedioxid överskreds, men inget överträdande av miljökvalitetsnor-

merna har observerats. Även mätningar av bensen på Kungsgatan 

visar att inga överskridande av miljökvalitetsnormen har skett. För 

bensen syns också en tydligt avtagande trend. Framförallt ligger 

minskande utsläpp från fordon bakom minskningen. 

 

Mätningar på Banarpsgatan under år 2014 visade att miljömålet för 

partiklar överskreds, men halterna ligger under miljökvalitetsnor-

men. Under slutet av 2000-talet bedömdes risken stor för att nor-

merna för partiklar skulle överskridas i Jönköpings kommun och 

kommunen fick därför i uppdrag av regeringen att ta fram ett speci-

fikt åtgärdsprogram. En åtgärd som har genomförts är en informat-

ionskampanj med syfte att minska dubbdäcksanvändningen i 

kommunen.  

 

I Jönköping, liksom i övriga delar av utredningsområdet, är risken 

för överskridande av miljökvalitetsnormerna störst i miljöer som 

slutna gaturum, gaturum med hög trafiktäthet eller där annan lokal 

källa finns. I stora delar av tätorten samt omgivande landsbygd är 

halterna lägre än bakgrundsnivån och därmed klaras normerna. 

 

 

 

 

 

4.1.8 Viktiga naturmiljöer 

De geografiska förutsättningarna i och kring Jönköpings tätort ger 

upphov till en rik naturmiljö. Vättern har med sina enorma vatten-

massor en buffrande effekt på lufttemperaturen som gör att värmen 

kan hålla sig kvar långt in på hösten. Den dramatiska topografin i 

området leder samtidigt till att klimatet snabbt förändras med ökat 

avstånd från Vättern.  

 

De geologiska och hydrologiska betingelserna bidrar ytterligare till 

att skapa en stor variation i naturmiljöerna i och kring Jönköping. 

Speciellt utmärkande är de varierande och mycket artrika brant-

skogarna som återfinns på flera platser runt Vätternsänkan. Mest 

utmärkande är Huskvarnabergen, Klevabergen, Taberg samt områ-

det i den västra branten som kallas Vattenledningsområdet. Mellan 

branterna återfinns helt andra typer av skogar som i de sandiga 

stråken domineras av torra tallhedskogar. Där de leriga moränerna 

breder ut sig växer istället lövskogar med stort inslag av ädla löv-

träd. På de leriga markerna finns även de stadsnära jordbruksmar-

kerna. 

 

Det finns en stor mängd olika naturtyper i Jönköping med omnejd 

och en stor diversitet bland svampar, växter och djur. Alla naturty-

per är inte lika känsliga för exploatering av det slag som en höghas-

tighetsjärnväg medför. Nedan beskrivs några livsmiljöer som kan 

anses extra viktiga att värna om i Jönköping och dess omland. 

Dessa är livsmiljöer som dessutom hyser ett extra stort antal arter 

och där flera av dem har en förhållandevis stor del av sin svenska 

utbredning i just den här delen av landet. 

 

4.1.8.1 Sjöar och vattendrag 

På listan av ansvarsarter för Jönköpingsregionen, finns flera fiskar-

ter och andra djur som lever i eller invid vattendragen och sjöarna i 

och kring Jönköpings tätort. Här kan nämnas storröding, horns-

impa, nissöga, flodnejonöga, utter, kungsfiskare, sjösyrsa och smal 

dammsnäcka.  

 

Vättern hyser en för södra Sverige unik fiskfauna med bland annat 

naturliga stammar av både storröding och harr. Även sjöns strand-

nära bottendjursamhälle är unikt i södra Sverige därför att det på-

minner om artsamhällen i rinnande vatten i fjällkedjan. Flera arter 

är även nationellt sällsynta och här finns en dagsländeart (Caenis 

beskediensis) som i Sverige endast påträffats i Vättern. 

 

Flera av de vattendrag som rinner ut i Vättern inom eller invid tä-

torterna för Jönköping och Huskvarna hyser höga naturvärden. 

Exempel är Tabergsån med biflödena Lillån, Kallebäcken och 

Sandserydsån i väster och Huskvarnaån med biflödet Lillån i öster. 

 

I båda vattensystemen leker Vätterns storväxta öring och här har 

även uttern funnits under lång tid. Flera av bäckarna rinner i väl 

utbildade ravinsystem med vattenberoende växtlighet och bland 

annat ett rikt fågelliv. Här påträffas såväl kungsfiskare som mindre 

hackspett, båda rödlistade arter. 

 

Många arter är också beroende av de öppna vattenytorna även om 

de inte är lika direkt bundna till dessa miljöer som de vattenlevande 

eller strikt vattenberoende arterna. Ett exempel på en sådan grupp 

är fladdermöss. De är beroende av en stor mängd miljöer och en 

hög grad av heterogenitet i landskapet ger dem således större över-

levnadschanser. Förekomst av olika typer av sjöar och vattendrag 

garanterar exempelvis en jämn och hög produktion av insekter un-

der året, vilket fladdermössen är beroende av för sin föda. Eftersom 

området i och kring Jönköping uppvisar en stor variation av miljöer 

och då även olika typer av sjöar och vattendrag finns här gott om 

fladdermöss. Tabergs gruvgångar utgör exempelvis en mycket viktig 

övervintringsplats för bland andra den sällsynta barbastellen. 

 

Även groddjur är beroende av vatten för sin lek. Även om de speci-

fika kunskaperna om groddjur är förhållandevis knappa i Jönkö-

ping kan det konstateras att det finns gott om småvatten för grod-

djurens lek. Större vattensalamander förekommer bland annat i 

Riddarbergsdammen vid Rogbergasjön. Vanlig padda, åkergroda 

och vanlig groda förekommer rikligt runt Strömsberg men även 

inne i staden vid Rocksjön. 
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4.1.8.2 Myrmarker 

Stora sammanhängande myrmarksområden återfinns både väster 

och söder om Jönköping, se Figur 21. Däremellan finns det gott om 

mindre myrar och kärr utspridda i det barrskogsdominerande land-

skapet i regionen. Det är övervägande mycket näringsfattiga myrar 

och högmossar som ger besökaren en vildmarkskänsla som är av 

unikt slag i sydligaste Sverige. 

 

Artrikedomen är inte så stor ute på högmossar och näringsfattiga 

myrar men många av de arter som lever där återfinns bara där. 

Dessa marker tillhör därför de mest värdefulla naturmiljöerna i 

regionen och flera är skyddade som både Natura 2000-område, 

riksintresse för naturmiljö och naturreservat. Ett exempel är 

Dumme mosse. Dessutom har områdena ett högt värde för frilufts-

livet.  

 

 

Figur 21. Myrmarker (rosa) och barrskog (grönt) i Jönköpings omland. 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.8.3 Barrskogar 

Goda växtbetingelser råder för tall på de sandiga isälvsavlagringar 

som löper som ett brett band i dalgången söder om Jönköping. 

Detta stråk av barrskog som har förbindelse med de vidsträckta 

skogarna på småländska höglandet har stort värde för rekreation 

och friluftsliv. I dessa marker förekommer spillkråka, tjäder och 

annat skogsvilt.  

 

I området finns flera partier med äldre granskog som erbjuder fina 

miljöer för svampar, lavar, mossor och kärlväxter. På Taberg växer 

bland annat brunbräken som är en ormbunke som nästan bara fö-

rekommer just där i hela landet.  

 

4.1.8.4 Öppnare marker 

Det finns en hel del jordbruk i Jönköpings omedelbara närhet. I 

detta ganska småskaliga jordbrukslandskap förekommer förstås 

också en hel del biologisk mångfald även om mängden riktigt vär-

defulla ängs- och hagmarker är begränsad. Finnögontröst som 

växer i ogödslade betesmarker har dock påträffats i området, bland 

annat vid Huskvarnabergen. Jordbruksmarkerna är också som hel-

het mycket viktiga för ett stort antal arter, bland annat fåglar, fjäri-

lar, svampar och kärlväxter. 

 

I de sandiga områdena, bland annat i de södra delarna av det stude-

rade området, finns på flera håll mer hedartade gräsmarker som 

kan vara viktiga tillhåll för flera arter vildbin och andra steklar samt 

skalbaggar och fjärilar. Om dessa inte betas eller på annat sätt hålls 

öppna växer dessa viktiga miljöer relativt snabbt igen. Så har också 

skett historiskt i trakten och en hel del av hedtallskogarna som nu 

breder ut sig söder om staden växer på marker som tidigare varit 

jordbruksmark. Den specifika livsmiljö som sandgrävande vildbin 

och ett stort antal andra insekter behöver, går däremot ganska väl 

att nyskapa i samband med olika exploateringsprojekt. Även sand-

ödlan som förekommer i några begränsade bestånd kring Taberg 

skulle kunna gynnas om fler områden med blottad sand kunde åter-

skapas. 

 

 

 

 

 

4.1.8.5 Lövskogar och ädellövträd 

Det finns gott om äldre ädellövträd och ädellövskog i och kring 

Jönköping och Huskvarna, bland annat i branterna ner mot Vättern 

och i markerna kring de tidigare herrgårdarna. Många av de arter 

som lever i dessa miljöer är direkt knutna till träden som därmed i 

sig utgör oumbärliga livsmiljöer. De mest artrika grupperna som 

finns i dessa områden är svampar, lavar och insekter.  

 

De ädellövskogsdominerade markerna utgör också ett viktigt livs-

rum för många kärlväxter, mossor och fåglar. Dessutom utnyttjar 

traktens groddjur till stor del dessa marker för födosök och över-

vintring. Hasselmus förekommer på flera håll i Jönköping med om-

land inom ädellövskogar med mer buskrika partier i. Figur 22 visar 

grova ädellövträd samt antal vedlevande arter per km2 i Jönkö-

pingsområdet.  

 

 
Figur 22. Grova ädellövträd och antal vedlevande arter per kvadrat-

kilometer (Analysportalen och Trädportalen, ArtDatabanken). 
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4.1.9 Ekologiska spridningssamband 

Det finns gott om värdefulla naturområden av olika slag i och kring 

Jönköping. Detta gör att det finns en stor mångfald av arter som 

kan fortleva i detta landskap. Viktigt är då att de mest värdefulla 

livsmiljöerna inte ianspråktas och exempelvis omvandlas till hård-

gjord mark. Därför har också relativt stora ytor skyddats som reser-

vat för att förhindra fortsatt exploatering. Många arter klarar sig 

dock inte i längden på samma plats. En del arter är beroende av 

föränderliga miljöer och behöver därför kunna sprida sig till nya 

ställen när förhållandena blir mindre gynnsamma. Ett exempel på 

en sådan art är hasselmusen. Arten gynnas av buskiga marker som 

successivt ersätts med mer skogliga förhållanden. Andra arter kan 

vara beroende av helt skilda miljöer i olika delar av livscykeln som 

till exempel groddjuren som behöver kunna vandra från lämpliga 

landmiljöer där de lever under större delen av livet till olika småvat-

ten under vårarna för att reproducera sig.  

 

För att en stor andel av arterna som använder en viss typ av livs-

miljö ska överleva på sikt räcker det inte med att enbart skydda 

vissa områden. För att garantera en gynnsam bevarandestatus för 

dessa arter på längre sikt krävs dessutom att spridningssambanden 

mellan ytor med lämplig livsmiljö upprätthålls. När en stad växer 

eller när nya vägar och annan infrastruktur ska anläggas finns stor 

risk för att tidigare fungerande spridningssamband bryts eller åt-

minstone försvåras rejält. För att i möjligaste mån undvika dessa 

risker är det till stor hjälp att kunna peka ut vilka vägar organismer 

av lite olika slag troligen väljer för att ta sig fram i landskapet när de 

rör sig mellan befintliga ytor av livsmiljön. 

 

Spridningssambanden för tre olika habitatnätverk: ädellövskog, 

ängs- och hagmarker samt äldre sammanhängande barrskog har 

analyserats. För var och en av dessa miljöer en grupp av organismer 

ringats in, som kan tänkas vara känsliga för anläggning av en tänkt 

höghastighetsjärnväg med de barriäreffekter en sådan kan tänkas 

innebära och med tanke på bullerkänslighet. 
 

4.1.9.1 Arter knutna till grövre ädellövträd 

Det finns riktigt många arter som lever i ädellövsdominerade sko-

gar och andra trädbärande miljöer, se Figur 23. För att representera 

en betydande del av mångfalden som kan utnyttja ädellövskog utgår 

denna analys från de mer strikt vedlevande arterna. Hit hör åtskil-

liga trädsvampar, men framförallt ett mycket stort antal arter skal-

baggar. Genom att utgå från en viss grupp blir det möjligt att mer 

tydligt avgöra vilka element i livsmiljön som ska definiera och av-

gränsa miljön rumsligt.  

Förekomsten av grova, gärna ihåliga träd är tämligen välinventerad 

i Jönköping med omnejd. Baserat på kunskap om hur vedinsekter-

na förhåller sig till olika miljötyper runt träden har det gått att av-

gränsa kluster av närstående grova ädellövträd inom vilka vedin-

sekterna lätt kan förflytta sig inom säsongen.  

 

Analysen av spridningsmöjligheterna baserar sig på en detaljerad 

biotopkarta för Jönköpings tätort. Utanför tätorten utnyttjades ha-

bitatinformation hämtad från KNAS (Kontinuerlig naturtypsinven-

tering av skyddade områden).  

 

Det framgår av analysen att det finns mycket goda spridningssam-

band för ädellövskogsarterna inom Jönköpings tätortsområde. För-

utsättningarna för arterna att överleva i trakten bedöms därför i 

dagsläget vara goda. Befintliga spridningssamband behöver bibe-

hållas för att gynnsamma förhållanden ska bestå. Genom att för-

yngra ädellövskog på strategiskt belägna platser kan avstånden mel-

lan betydelsefulla ädellövsbestånd på sikt kan minska i framtiden, 

därmed minskar även områdets känslighet för att några av de be-

fintliga spridningssambanden bryts vid exempelvis exploatering. 
 

 

Figur 23. Habitatnätverk för ädellövskog. Det framgår av analysen att 

det finns mycket goda spridningssamband för ädellövskogsarterna inom 

Jönköpings tätortsområde (Calluna AB). 

 

4.1.9.2 Barrskogslevande fåglar 

Många av de skogslevande fåglarna behöver ofta relativt stora om-

råden med sammanhängande livsmiljö för att hitta tillräckligt med 

föda under olika delar av året. Detta gäller hackspettar, som till 

exempel spillkråka, som kan behöva ytor av lämplig livsmiljö som 

överstiger 100 hektar. I denna studie har alla ytor med barrskog 

som är äldre än åtminstone 60 år och större än 10 hektar identifie-

rats, se Figur 24. Sådana ytor kan räcka för att typiska skogsmesar 

som tofsmes och talltita ska kunna reproducera sig.  

 

Runt Jönköping finns det gott om barrskog, men habitatnätverksa-

nalysen visar att det är relativt få ytor/områden som uppfyller kra-

ven för de mer arealkrävande arterna. Inom tätorten finns praktiskt 

taget inga sådana. Undantaget är markerna vid Taberg som i sin tur 

tycks ha goda spridningssamband med de mer sammanhängande 

barrskogsområdena sydväst om Jönköping. Runt Dumme mosse 

finns också mycket stora områden av barrskog med goda förutsätt-

ningar för arter att sprida sig mellan de mest högkvalitativa livsmil-

jöerna. 

 

 

Figur 24. Habitatnätverk för barrskog. 
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4.1.9.3 Fjärilar och vildbin som använder ängs- och hagmarker 

Habitatnätverket för betesmarker utgår från miljökrav som utmär-

ker en lång rad dagfjärilar och vildbin, vilka behöver blommande 

växter som födoresurs för vuxna individer. När det gäller fjärilarna 

ställer de ofta specifika krav på förekomst av vissa värdväxter som 

utgör föda för larverna. De mer värdefulla betesmarkerna som ut-

pekats i ängs- och hagmarksinventeringen (TUVA) har använts som 

underlag för analysen, baserat på förekomst av specifika indikatorer 

på högt naturvårdsvärde. Antalet ytor med livsmiljö som uppfyller 

de specificerade kraven är relativt litet kring Jönköping. Även area-

lerna är små och de ligger grupperade i mindre kluster som i sig är 

isolerade ifrån varandra. 

 

Spridningsförmågan varierar förstås en hel del mellan olika arter av 

bin och fjärilar och i denna studie har även sådana arter som kan 

sprida sig så långt som två till tre kilometer inkluderats. Det finns 

arter som sällan rör sig längre än en kilometer under en säsong. 

Med stöd av resultaten från analysen bedöms arter med begränsad 

spridningsförmåga kunna sprida sig inom områden där spridnings-

sambandet markerats med gröna nyanser medan de mer skickliga 

spridarna når till områden där de gula och röda nyanserna före-

kommer, se Figur 25.  

 

Analysen visar vidare att flera av de tillgängliga betydelsefulla livs-

miljöerna sannolikt ligger på sådant avstånd från varandra att nå-

got större utbyte av individer inte är möjligt. Det tycks gälla även 

för arter med ganska god spridningsförmåga. På vissa håll finns 

dock förutsättningar för utbyte av individer mellan omkring tre 

betydelsefulla bestånd, vilket kan ha en viss stabiliserande effekt på 

de populationer som lever där. På lång sikt är det troligt att antalet 

hagmarksarter som lever i Jönköpings omedelbara omgivningar 

kommer att minska. Bättre förutsättningar verkar det vara i de 

kluster av hagmarker som finns kvar öster om Huskvarna och en bit 

söder om Tenhult. 

 

 

Figur 25. Habitatnätverk för betesmarker. Arter med begränsad sprid-

ningsförmåga bedöms kunna sprida sig inom områden där spridnings-

sambandet markerats med gröna nyanser medan de mer skickliga spri-

darna når till områden där de gula och röda nyanserna förekommer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.10 Mark- och vattenanvändning 

4.1.10.1 Skogsbruk 

Jönköpings län är en viktig region för svenskt skogsbruk. Med lång 

tradition av industriell tillverkning som kräver skogsråvara har reg-

ionen en lång kontinuitet av skogsbrukande. Den långa historiken i 

regionen gör att skogarna många gånger har tätt med forn- och kul-

turlämningar med koppling till tidigare skogsanvändning, till ex-

empel kolbottnar, tjärdalar och skogstorp. 

 

Med flera stora industrier krävs en kontinuerlig tillgång till skogs-

råvara. Flera industrier finns inom köravstånd på bland annat or-

terna Tidaholm (Swedish Match AB), Vaggeryd (Waggeryd Cell), 

Mariestad (Metsä Tissue), Hylte (Stora Enso Hylte AB), och Munk-

sjö (Munksjö Sweden AB). Väg E4 skapar god tillgänglighet och 

därmed är det också möjligt att leverera skogsråvara till de stora 

sågarna och bruken i bland annat Skärblacka och Braviken. Lövsåg-

verk inom transportavstånd och tändsticksproduktion i Tidaholm 

driver upp virkespriserna på lövved. För den enskilde skogsägaren 

är konkurrensen i regionen positiv och de goda möjligheterna till 

att transportera timmer till industri gör att prismedvetna skogsä-

gare kan hitta flera intressenter för sin råvara.  

 

Varje år läggs ungefär 26 000 arbetstimmar i skogarna i Jönkö-

pings län. Den absoluta majoriteten av dessa är inom statens, 

kommunernas, allmänningars och kyrkans skogar. 

 

Jönköping har precis som resten av länet en lång historia av skogs-

brukande och koppling till skogsindustriell verksamhet. Tändsticks-

fabriken i Jönköping har tillsammans med Munksjö bruk varit med 

och format staden, liksom stadens omland. Med lång efterfrågan av 

skogsråvara följer lång skoglig kontinuitet och historiska kartor 

visar på rågångsförrättningar och annat som indikerar att man lagt 

vikt vid skogsbruket redan tidigt. Idag bedrivs ett aktivt skogsbruk 

ända in mot tätorten. Möjligheterna att försälja även lövvirke till 

goda priser gör att skogarna har en blandad karaktär med både 

barr- och lövskogar. I närheten av Jönköping finns en stor andel 

äldre skog, främst sydväst och väst om orten. Vid tätortsnära av-

verkningar tas vanligtvis, utöver den för skogsbruket vanliga hän-

synen, också hänsyn till friluftslivet, något som märks i att skogarna 

bland annat är glesare och har en högre volymandel löv i närheten 

av staden.  

 

Högst träd står att finna väster om Jönköping, medan äldst skog i 

högre utsträckning står nordöst om Huskvarna samt söder om Jön-

köping i ett stråk ned mot Odensjö. Biomassan i tätortens omland 



 

30 
 

är generellt hög, men lägre i närheten av tätorten. Andelen tall är 

högst i väster samt kring Dumme mosse, medan de högsta granvo-

lymerna står nordöst om Huskvarna samt i ett södergående stråk 

ned mot Odensjö. Trakterna kring Jönköping har en hög andel 

äldre skog i jämförelse med närliggande områden i södra Sverige 

(Sveriges officiella statistik, SLU 2016), se Figur 26. 

 

Utifrån de avverkningsanmälningar som är gjorda till Skogsstyrel-

sen kan man dra slutsatsen att den vanligaste beståndsstorleken 

kring hela Jönköpings tätort varierar mellan en och tre hektar, men 

att det i närheten av orten också finns större avverkningsanmäl-

ningar gjorda. Mot Tenhult och Huskvarna är de små bestånden, 

under en hektar, vanligare än i de västra delarna av stadens om-

land.  

 

I början av 1970-talet startade mässan Elmia Wood och skapade 

med sin första demonstration av skogsbruksmaskiner i skogarna 

strax söder om Jönköping 1973 en stark skoglig tradition i regionen. 

SkogsElmia är idag ett av skogsbrukets viktigaste forum, och här 

lanseras och demonstreras bland annat nya tekniker för skogsbruk. 

När Skogsstyrelsens huvudkontor skulle utlokaliseras från Stock-

holm 1975 föll valet på Jönköping och huvudkontoret för skogssty-

relsen är fortfarande beläget på orten. 
 

4.1.10.2 Vattenresurser 

Vatten är en livsavgörande resurs som det finns många anspråk på. 

Förutom vattnets betydelse för djur- och växtliv behövs vattnet för 

en rad mänskliga ändamål, till exempel dricksvatten, bevattning, 

hygien, transport och energiutvinning. Öppna vatten upplevs också 

av många människor som tilltalande och används för flera olika 

fritidsändamål.  

 

Vättern är Sveriges största ytvattentäkt. Sjön försörjer flera kom-

muner kring sjön, bland annat Jönköping, Motala och Vadstena, 

med dricksvatten. Men även kommuner på längre avstånd, till ex-

empel Skara och Falköping, hämtar sitt dricksvatten från Vättern. 

Sjön omfattas därmed av ett vattenskyddsområde som även sträck-

er sig upp i de större biflödena.  

 

För skyddsområdet finns föreskrifter som reglerar åtgärder och 

verksamheter som kan påverka vattenkvaliteten negativt. Inga 

kommunala grundvattentäkter är belägna inom det studerade om-

rådet för Jönköping. Således finns det heller inga vattenskyddsom-

råden med avseende på grundvatten. Det kan däremot inte uteslu-

tas att det finns privata, mindre grundvattentäkter inom de områ-

den som inte är anslutna till kommunalt vatten. En sökning i Sveri-

ges geologiska undersökningars (SGU) brunnsregister visar att pri-

vata brunnar återfinns inom hela området. Brunnarna är huvudsak-

ligen knutna till isälvsavlagringarna redovisade tidigare. Flest 

brunnar finns i och kring Huskvarna med omnejd, Odensjö samt i 

ett stråk från Jönköpings västra delar och söderut förbi Taberg. 

Enligt brunnsregistret är de flesta av dessa brunnar energibrunnar. 

Inom landsbygdsområdena finns även brunnar för privat vattenför-

sörjning eller lantbruk/djurhållning. 

 

De höga förkastningsbranterna utmed Vättern innebär att flertalet 

vattendrag som mynnar i sjön har omfattande fallhöjder i sina 

nedre lopp. Kraften i det fallande vattnet har använts under lång 

tid. Även idag finns flera aktiva vattenkraftverk, bland annat i Hus-

kvarnaån och Tabergsån, för utvinning av el. 

 

Vättern används för yrkesfiske. Främst fångas lax, sik, röding och 

öring. Under 2000-talet har fisket efter kräftor ökat kraftigt och fått 

allt större betydelse. Huvuddelen av fångsten säljs lokalt i omedel-

bar anslutning till sjön. I Vättern bedrivs även ett omfattande fri-

tidsfiske, både från land och från båt. Fritidsfiske är också före-

kommande i de mindre sjöarna och bland annat Ylen är känd för 

sitt fina gösbestånd. I Vättern bedrivs också ett aktivt båtliv och det 

finns småbåtshamnar både i Jönköping och i Huskvarna. 
  

Figur 26 Andel gammal skog av produktiv skogsmarksareal. 2011-

2015. Produktiv skogsmark exklusive nationalparker, naturreservat 

och naturvårdsområden skyddade från skogsbruk enligt 2015 års 

gränser (Sveriges officiella statistik, SLU 2016). 

Figur 27 Huskvarna, med småbåtshamn i Vättern och Huskvarnaån 
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4.1.10.3 Förorenad mark 

Med förorenade områden avses områden där mark, grundvatten, 

ytvatten, sediment eller byggnader är förorenade, eller misstänks 

vara förorenade, av något miljö- eller hälsoskadligt ämne eller före-

ning och där halterna av ämnet eller föreningen är så höga att de 

kan innebära en risk för miljön och människors hälsa. Orsaken till 

föroreningarna kan oftast kopplas till tidigare industrier eller lik-

nande verksamhet.  

 

Jönköping har en lång historia av industriell verksamhet. Inom 

staden återfinns bland annat deponimark, utfyllnadsmassor, ol-

jedepåer, tillverkning av bekämpningsmedel, pappersbruk, verk-

stadsindustrier, drivmedelshantering, transporter, träindustrier och 

metallindustrier (Jönköpings län, 2011). I det studerade området 

för Jönköping med omland finns i dagsläget 11 stycken objekt i risk-

klass 1, samt cirka 70 i riskklass 2. Riskklassningen är gjord i enlig-

het med MIFO (Metodik för Inventering av Förorenade Område). 

Figur 28 redovisar täthet av potentiellt förorenade områden i Jön-

köping med omland. 

 

Länsstyrelsen i Jönköpings län har tagit fram en lista över förore-

nade områden som är prioriterade för sanering i länet. Två av de 

utpekade områdena ligger i centrala Jönköping; pappersbruket 

Munksjön, i anslutning till Munksjön, samt Svenska Fläktfabriken 

som är en verkstadsindustri med halogenerade lösningsmedel, vid 

Dunkehallaån.  Även landets första miljöriskområde, Kniphamma-

ren, ligger cirka sju km söder om Jönköpings centrum, nordväst om 

Odensjö. Kniphammaren är en före detta syradeponi som endast är 

delvis sanerad. Inom området är det förbjudet att bedriva viss verk-

samhet eller vidta vissa åtgärder och till området hör ett kontroll-

program, en skötselplan samt föreskrifter. 

 

4.1.10.4 Gruvor 

Berggrunden inom Jönköpings län är lokalt mineraliserad. Tidvis 

har ett stort antal malmer, främst järn- och kopparhaltiga sul-

fidmalmer, brutits under åtminstone de fyra senaste seklen. Två 

större kända malmförekomster ligger i nära anslutning till utred-

ningsområdet: Taberg och Hohult-Spexeryd. Den kraftigt positiva 

magnetiska anomalin i södra Vättern kan också utgöra en mycket 

stor mineralisering.  

Figur 28. Täthet av potentiellt förorenade områden i Jönköping med omland. 
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4.2 Jönköpings tätort 

4.2.1 Kulturhistoria 

De variationer i befolkningstäthet som präglar Jönköpings omland 

har en historisk kontinuitet. Mo härad, som sträcker sig söderut 

från Bottnaryd och längs med Nissans dalgång, har historiskt sett 

utgjort länets glesast befolkade område och hade år 1865 en befolk-

ningstäthet på ungefär sex invånare per km2. Landskapet öster om 

Vättern, från Skärstaddalen i söder till Gränna i norr, har istället 

utgjort ett av länets mest tätbefolkade områden och hade omkring 

28 invånare per km2 år 1865. 

 

Vätterns sydspets karaktäriseras av en lång bosättningskontinuitet, 

och i området mellan Vättern och de två sjöarna Munksjön och 

Rocksjön finns spår från stenålder och framåt. Områdets kommu-

nikationsstrategiska läge i mötet mellan Vättern och knutpunkten 

för flera viktiga landsvägar var en viktig faktor för att staden Jön-

köping skulle etableras. En annan viktig förutsättning var järnfram-

ställningen som väster om Jönköping och i Tabergsdalen varit om-

fattande från förhistorisk tid till 1900-tal. Dagens Jönköping är 

starkt präglat av det sena 1800-talets och 1900-talets utveckling. År 

1860, innan både järnväg och de första stora industriernas etable-

ring, var Jönköping fortfarande en småstad med omkring 7000 

invånare. Under de 155 åren som har förlöpt sedan dess har befolk-

ningen vuxit till nära 90 000 invånare. Stadens expansion har satt 

spår i både stadskärnan och i stadens förhållande till sitt omland.  

 

Jönköping historiska stadskärna ligger belägen väster och öster om 

Munksjöns förbindelse med Vättern, nu kallad Hamnkanalen. Väs-

ter om denna låg den medeltida staden (grundad 1283) från vilken 

inga spår ovan jord finns. Den medeltida staden växte fram vid 

knutpunkten för flera viktiga vägar och i direkt anslutning till de 

viktiga sjöfartslederna på Vättern. Det var en strategisk position för 

handel, men det var också en politiskt och militärt viktig position 

under de många dansk-svenska krigen. På 1600-talet flyttades sta-

den av försvarsskäl till den östra sidan om kanalen och en oregel-

bunden rutnätsplan som fortfarande utgör grunden i stadsplanen 

anlades. På 1830-talet började en förstad att åter byggas upp på den 

västra sidan och hit koncentrerade snart residensstadens offentliga 

byggnader. Utvecklingen av den 1800-talspräglade stadsdelen Väs-

ter förstärktes i och med anläggandet av järnvägsstationen 1863.  

 

Under senare delen av 1800-talet utvecklades Jönköping till en ut-

präglad industristad, och under 1800-1900-talen har såväl stadens 

bostadsbebyggelse som industri–och handelsområden expanderat 

kraftigt. Samtidigt har saneringarna av innerstaden under mitten av 

1900-talet resulterat i en bitvis splittrad bebyggelsebild i stadskär-

nan, trots detta är årsringarna i såväl planstruktur som bebyggelse 

tydligt präglande i dagens Jönköping. Stadens expansion har inne-

burit att Jönköpings och Huskvarnas stadskärnor successivt vuxit 

närmare varandra, och de bildar idag ett flerkärnigt stadslandskap. 

 

Den förindustriella staden kantade direkt till ett agrart landskap. 

Flera större tjänstemannaherrgårdar ligger fortfarande som en 

krans i stadens omland, och deras stora ägor har utgjort gränsen till 

stadens västra, södra och östra gränser.  

 

Söder om de två sjöarna Munksjön och Rocksjön låg, från 1600-

talet till 1900-talet, gårdarna Ryhov och Strömsberg. Ryhov var 

löneboställe för landshövdingarna och tätt knuten till Jönköpings 

stad. Marken mellan de två sjöarna utgjordes till stor del av svår-

hanterliga sankmarker, och den enstaka bebyggelsen bestod av ett 

antal torp längs med Munksjöns strand. Munksjöns hela sydöstra 

strand utgjorde ett sammanhängande och populärt rekreations-

landskap från 1700-talet och framåt. Sydväst om stadens ägor 

mötte byn Torpas ägor. Herrgårdarnas och Torpas marker har un-

der 1900-talet successivt integrerats i staden, och den tydliga gräns 

mellan stad och landsbygd som utmärkte 1860-talets landskap har 

försvunnit. Flera delar av stadens omland präglas dock fortfarande 

av godslandskapens karaktäristiska uttryck och av relativt direkta 

möten mellan stadsbebyggelse och landsbygd. 

 

Jönköpings omland är starkt präglat av malmbrytningen i Taberg 

(cirka 1400-1960). Längs hela Tabergsdalen uppstod från 1600-

talet och framåt hammare, smedjor och bruk av olika storlek (bland 

annat i Månsarp, Taberg, Söderåsen, Norrahammar, Hovslätt och 

Sandseryd). När Vaggerydsbanan anlades längs med dalen skapa-

des förutsättningar för snabbt växande industrisamhällen, och från 

sekelskiftet 1900 och framåt utvecklas en allt mer tätbebyggd dal-

gång. Järnframställningen har dock en ännu äldre historia. Från 

omkring tidigt 600-tal fram till Tabergs övertagande på 1400-talet 

pågick en omfattande lågteknisk järnframställning i områdena 

kring Axamo och Åsamon. En stor mängd kolbottnar finns beva-

rade från denna verksamhet. Även i Tenhultsdalen kom järnvägen 

att påverka utvecklingen. Stambanan mellan Nässjö och Falköping 

invigdes 1863, och strax intill herrgården Tenhult anlades ett spår. 

Dalgången som sträcker sig söderut från Huskvarna var då ett ut-

präglat agrart landskap där gården Tenhult, ett antal mindre byar 

och Rogberga med sin sockenkyrka dominerade bebyggelsen. Från 

slutet av 1800-talet växte stationssamhället Tenhult successivt 

fram, och etablerade sig som bygdens nya centrala plats med han-

del och mindre industrier. När Tenhult 1971 uppgick i Jönköpings 

kommun bodde det cirka 2000 personer i samhället. Den övriga 

dalgången utmärks idag av ett i stora delar agrart landskap, och den 

skiljer sig därmed tydligt från Tabergsdalen. 

 

Vätterbäckenet karaktäriseras av att det har funnits särskilt rika 

bronsåldersmiljöer. På torra holmar i sankmarkerna mellan Munk-

sjön och Rocksjön har flera av områdets stora bronsåldershögar 

legat. Flera av dem grävdes ut under 1930-talet för att ge plats åt 

exploateringsföretag i Ljungarum. 

 

Trots att många av de synliga lämningarna har försvunnit så är det 

troligt att lämningar från sten-, brons– och järnåldern kan påträffas 

i stadens omland. 

 

4.2.1.1 Kulturhistoriskt viktiga karaktärsdrag och miljöer 

Stadens historiska utveckling har resulterat i fysiska spår och ka-

raktärsdrag som präglar och är upplevelsebara i dagens Jönköping. 

Dessa karaktärsdrag omfattas av den hänsyn som ska visas stads- 

och landskapsbilden och kulturvärden när en ny infrastrukturan-

läggning, som höghastighetsjärnvägen, ska planeras. Vissa av dessa 

särdrag har särskilt pekats ut som värdefulla miljöer och objekt 

enligt olika lagstiftningar av den statliga kulturmiljövården. De 

riksintressen, byggnadsminnen och andra lämningar som är sär-

skilt utpekade av länsstyrelsen har sorterats in i sitt sammanhang 

som uttryck för Jönköpings olika präglande karaktärsdrag, se Figur 

29.  

 

Stadskärnans strategiska läge 

Utblickarna över vattnet och stadens kontakt med Vättern och den 

karaktäristiska stadsplaneutvecklingen av stadskärnan från medel-

tid till 1800-tal med tillhörande bebyggelse är särskilt karaktärs-

skapande. Landsvägar med lång kontinuitet, som strålar in mot 

staden och som utgör grunden i dagens infrastrukturnät, är likaså 

betydelsefulla för stadens kulturhistoria.  
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Industristaden 

Industrins framväxt i Jönköping1 har varit en starkt präglande fak-

tor under de senaste två seklernas stadsutveckling, och en förkla-

ring till stadens starka tillväxt under samma period. De första indu-

strierna var beroende av sjöfarten och lokaliserades i sjönära lägen. 

De tre pionjärindustrierna Jönköpings tändsticksfabrik, Munksjö 

pappersbruk och Jönköpings Mekaniska Werkstad är karaktärs-

skapande anläggningar i dagens stadsmiljö. Söder om Munksjön 

finns också ett flertal industrimiljöer som utpekats som kulturhisto-

riskt intressanta av Jönköpings länsmuseum. 

 

Den till branterna anpassade bebyggelsen 

Vätternbäckenets topografi har haft stor betydelse för bebyggelse-

utvecklingen, och staden har både expanderat söderut i sänkan och 

längs med branterna. Utmed branterna väster om Jönköping har 

villakvarter med trädgårdsstadens oregelbundna planstruktur vuxit 

fram från 1900-talets början och framåt. Bebyggelsen har fortsatt 

att växa norrut under hela 1900-talet, och de arkitektoniska ut-

trycken varierar. Gemensamt för bebyggelsen är att den anpassar 

sig och drar nytta av branternas topografi.  I branterna väster och 

öster om Huskvarna finns en blandad bebyggelse med både villor 

och flerbostadshus från olika tider, även här är anpassningen till 

den särskilda topografin tydlig. 

 

En krans av tjänstemannaherrgårdar 

Flera av de omkringliggande herrgårdarna/herrgårdslandskapen är 

utpekade riksintressen och/eller byggnadsminnen. Medan Ströms-

berg, Ryhov och Mariebo har inkorporerats i stadsbebyggelsens 

ytterkant, har flera andra bibehållits i sitt öppna jordbrukslandskap 

(exempelvis Järstorp, Björneberg, Åsens gård, Hällstorps gård och 

Stensholms gård). Herrgårdslandskapets öppna karaktär, herr-

gårdsbebyggelsens dominerande och ensamma placering och arki-

tektoniska element såsom alléer är karaktärsskapande i dessa land-

skap. 

 

Järnframställningen 

Spår efter den förhistoriska järnframställningen i framförallt 

Åsamon, och efter malmbrytningen och tillhörande industrier i Ta-

bergsdalen, utgör ett kulturhistoriskt karaktärsdrag som är utmär-

kande för Jönköping. I riksintresset Taberg ingår såväl det förhisto-

riska järnframställningslandskapet i Åsamon som Taberg. Tabergs 

karaktäristiska silhuett och utblickarna mot detsamma är en karak-

tärsskapande faktor för Tabergsdalen. 

                                                
1 Även Huskvarna har formats och präglats av industrialismens framväxt. 

Husqvarna vapenfabrik grundades 1689.    

Tätortsnära jordbrukslandskap 

Tenhultsdalen utgör det största sammanhållna jordbrukslandskap-

et i stadens omland, och Rogberga sockencentrum utgör Tenhults-

dalens historiska centralort. Det öppna jordbrukslandskapet och 

den till kanterna knutna bebyggelsen och vägarna är karaktärs-

skapande. 

 

 

 

Vätterns fornlämningsrika sydspets 

Jönköping och dess omland är rikt på spår från förhistorisk tid, 

särskilt från bronsålder. 

 
  

Figur 29. Jönköpings kulturhistoria. 
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4.2.2 Tätortsstruktur 

Vättern och den dramatiska topografin i sjöns närområde har haft 

stor betydelse för lokaliseringen och utvecklingen av bebyggelsen i 

Jönköping. Den historiska stadskärnan har vuxit fram i anslutning 

till Vättern, medan Huskvarna har utvecklats kring bruket vid vat-

tenkraften i Huskvarna å. Från Huskvarna och Jönköpings stads-

kärna har bebyggelsen spridit sig i relativt tydliga årsringar. Under 

det tidiga 1900-talet anlades trädgårdsstäder som drog nytta av 

branternas topografi, något som också senare villabebyggelse har 

fortsatt med. Jönköping har samtidigt vuxit med samlade bostads-

områden söder- och österut, se Figur 30. 

 

Stadens invånarantal har mer än tredubblats sedan 1900-talets 

början, delvis som en effekt av sammanslagningen med bland annat 

Huskvarna stad, men staden har också sett en betydande ökning av 

sitt invånarantal under hela 1900-talet. 

 

Under 1940-1950-talen blev trycket på att bygga ut och förändra 

staden stort. Redan under seklets början hade staden börjat växa 

söderut och upp på de västra branterna (bland annat kvarteren Sö-

der, Torpa och Bäckalyckan) och 1910 hade Ljungarums socken, 

söder om Munksjön, införlivats i staden. Samlad bebyggelse växte 

fram på jordbruksmarkerna kring Torpa och kring Ljungarums 

sockencentrum, och gränsen mellan stad och landsbygd sköts sö-

derut. Stadens Generalplan 1950 fick mycket stor betydelse för ut-

vecklingen i både stadskärnan och för utbyggnaden av stadens bo-

stads- och industriområden. Omfattande saneringar av innerstaden 

genomfördes samtidigt som nya sammanhängande bostadsområ-

den uppfördes eller vidareutvecklades i väst (villaområdet Bymar-

ken med flera), öst (Ekhagen, Österängen, Vättersnäs med flera) 

och söder (Råslätt, Grästorp med flera) om stadskärnan. Expans-

ionen innebar att staden växte samman med Huskvarna i öster och 

med bruksorten Norrahammar i söder. I samband med kommunre-

formen 1971 gick de båda och flera andra gränskommuner formellt 

upp i Jönköpings kommun. 

 

 

 

Figur 30. Tätortsstruktur. 
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1900-talet har också varit ett expansivt århundrade för de tätorter 

som idag ingår i Jönköpings kommun. Tenhult, Taberg, Norra-

hammar och Hovslätt växte alla fram som stationssamhällen kring 

sekelskiftet 1800-1900 och expanderade tack vare både bruk och 

industrier på orten och närheten till Jönköping. Barnarp, som sak-

nar järnvägsförbindelser, var fortfarande utpräglat agrart vid 1900-

talets mitt. 

 

Järnvägen, Österängens industriområde och E4 är en barriär för 

cykel- och gångtrafikanter mellan Jönköping och Huskvarna och 

bidrar till ett visuellt och fysiskt hinder att röra sig fritt mellan de 

två stadskärnorna.  

 

Jönköping och Huskvarna är orter som historiskt har utvecklats 

separat vilket också påverkar dagens uppfattning av separering av 

de två centrumen, se Figur 31. Tenhult har ingen befintlig stads-

struktur som länkar samman orten med centrala Jönköping. Hov-

slätt, Månsarp, Norrahammar och Taberg är lokaliserade i Ta-

bergsdalen och här finns en koppling till centrala Jönköping genom 

Vaggerydsbanan och mer eller mindre sammanhängande bebyggel-

sestruktur. Tabergsdalen har dock en mer gles förstadskaraktär och 

skiljer sig från Jönköpings tätortsstruktur. 
  

Figur 31 Tätortsutveckling från 1800-talets mitt fram till i dag. Jönköping och Huskvarna är orter som historiskt har utvecklats separat vilket också påverkar dagens uppfattning av separering av de två centrumen. 
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4.2.2.1 Verksamheter 

Industrins framväxt i Jönköping har varit en starkt präglande fak-

tor under de senaste två seklernas stadsutveckling. Industribebyg-

gelsens etablering har successivt skjutits söderut i takt med stadens 

expansion. Utvecklingen av transportmöjligheterna har varit en 

annan starkt lokaliserande faktor. 

 

De stora pionjärindustrierna som etablerade sig under 1800-talets 

mitt var beroende av sjötransporterna och samtliga etablerade sig 

strax utanför stadskärnan, på tomter längs Munksjöns östra strand 

eller vid Vätterns strand. Dessa tidiga industrier var länge de domi-

nerande arbetsgivarna i staden och en avgörande faktor när staden 

under en kort period (1860–1880) fördubblade sin folkmängd. 

 

1900-talet har inneburit en radikal förändring av landskapet kring 

södra Munksjön, där Ljungarums industriområde idag ligger. Om-

rådet mellan Munksjön och Rocksjön utgjordes till stora delar av 

låglänt och sank mark. Här och vid Munksjöns östra och södra 

stränder fanns enstaka torp, hälsobrunnen Västerbrunn och en Fol-

kets park, vilka alla var populära utflyktsmål för stadsborna. I sam-

band med anläggandet av Ljungarums flygplats 1931-1935 gjordes 

stora utfyllnader och först nu började en första sammanhängande 

bebyggelse att etablera sig. Slakteri, gasverk, verkstäder och andra 

industrier växte upp, på behörigt avstånd från stadskärnan och i 

närheten till framväxande järnvägsförbindelser. 

 

Till en början samexisterade den relativt småskaliga industribebyg-

gelsen med nöjes- och rekreationslandskapet vid Munskjöns syd-

östra stränder. När Ljungarums flygplats lades ned och det nya flyg-

fältet på Axamo öppnade 1961 gick expansionen av industribebyg-

gelse snabbt. Under 1960-1980 tillkom cirka 700 nya arbeten i det 

snabbt växande industriområdet. Merparten av rekreations- och 

nöjesbebyggelsen, såsom. Västerbrunn, Folkets Park och de sista av 

torpen, revs under 1960-1970-talen. Bilen hade nu blivit industrins 

viktigaste transportmedel, och på 1960-talet byggdes E4:an ut till 

motorväg förbi Södra Munksjön, vilket gav området goda kommu-

nikationer. Nya verksamhetsområden växte fram i anslutning till 

E4:an och redan etablerade områden fick bättre kommunikationer. 

 

Idag finns två större verksamhetsområden i Jönköping: Torsvik 

industriområde och Ljungarum industriområde, vilka båda är loka-

liserade i anslutning till E4:an. Torsvik ligger i södra delen av Jön-

köping, öster om Taberg, och är kommunens största verksamhets-

område med ett hundratal aktiva företag och cirka 3500 anställda. 

Ljungarum industriområde är lokaliserat närmare centrum och 

består av industrier, lager, kontor och handel. Ett antal mindre 

verksamhetsområden med främst storskalig handel är lokaliserade 

mellan Huskvarna och Jönköping utmed järnvägen, väg 40 och 

E4:an. Ett exempel är A6 Center som är ett före detta regemente 

som har utvecklats till ett köpcentrum med 78 butiker. 
  

Figur 32 Tändsticksområdet i västra delen av centrala Jönköping 
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Figur 33. Kvarterstypologi Jönköping.  
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4.2.3 Målpunkter och blågrön struktur 

Till målpunkter räknas platser, områden eller byggnader dit männi-

skor tar sig för ett specifikt ändamål, såsom rekreation, vardags-

sysslor, arbete eller nöjen. I denna analys har målpunkterna delats 

in i regionala, lokala och kulturella målpunkter. Den blågröna 

strukturen stödjer ortens struktur, men bildar också stråk som kan 

vara målpunkter. 

 

4.2.3.1 Regionala målpunkter 

Till regionala målpunkter hör byggnader, platser eller områden som 

dagligen besöks av människor som inte är bofasta i Jönköpings 

tätort, se Figur 34. Det är exempelvis stora verksamhetsområden 

utanför centrum eller områden dit besökare kommer för evene-

mang. 

 

En stor målpunkt i Jönköping är Länssjukhuset Ryhov med över 

400 000 patientbesök från hela länet år 2015 (Jönköpings län, 

2016). För specialistsjukvården inom Jönköpings län har dock Lin-

köpings universitetssjukhus ansvar (Region Östergötland, 2016).  

 

En viktig målpunkt för den regionala kulturen är Kulturhuset Spira, 

med flera anslutna medlemsföreningar med olika typer av verk-

samheter. 

 

Mässområdet Elmia är, som en av de ledande nordiska mässorna, 

ytterligare ett av Jönköpings dragplåster när det arrangeras mässor, 

konferenser, kongresser och andra evenemang. Området inkluderar 

även Jönköpings konserthus samt ett antal frilufts- och idrottsan-

läggningar, bland annat Kinnarps arena med plats för cirka 7000 

åskådare. 

 

Jönköpings högskola är ett regionalt mål genom att många studen-

ter flyttar in till staden, men fungerar för sina omkring 10 000 stu-

denter (Jönköpings högskola, 2016) som ett lokalt mål då de tar sig 

till och från högskoleområdet mer eller mindre dagligen. 

 

De regionala målpunkterna är intressanta att åka till för långväga 

besökare och kan dra både turister och affärsresenärer. I jämförelse 

med de lokala målpunkterna är regionala målpunkter oftast inte 

placerade i direkt anslutning till bostäder. De regionala målpunk-

terna är lokaliserade i ett sydvästligt band, antingen utmed stora 

vägar eller vid järnväg. Regionala målpunkter kan ta stor yta i an-

språk, såsom Jönköping flygplats eller Torsviks industriområde. 

Stora målpunkter i Jönköping nås främst via väg E4 och väg 40. 

 
  

Figur 34. Regionala målpunkter i och i anslutning till centralorten. 
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4.2.3.2 Lokala målpunkter 

Till lokala målpunkter räknas platser, byggnader och områden 

som människor boende inom Jönköpings tätort besöker. Idrotts-

anläggningar, skolor och vårdcentraler är exempel på lokala mål-

punkter. Till de lokala målpunkterna hör också platser och områ-

den som brukas för rekreation, såsom naturreservat och badplat-

ser. Kulturella målpunkter, såsom mindre museum, teatrar och 

bibliotek, hamnar under de lokala målpunkterna eftersom dessa 

främst har lokala besökare. Naturligtvis besöks de lokala mål-

punkterna också av de som besöker Jönköping, men till skillnad 

från de regionala målpunkterna har de lokala målpunkterna högst 

attraktionskraft för boende inom närområdet. 

 

Till skillnad från de regionala målpunkterna är de lokala mål-

punkterna mer utspridda. Högst koncentration av lokala mål-

punkter finns i stadskärnan. Lokala målpunkter är inte lika bero-

ende av ett regionalt vägsystem eller av tågtrafik utan har en mer 

komplex spridning. En stor del av målpunkterna är samlade i bo-

stadsområden med övervägande tyngdpunkt i Jönköpings cent-

rum. De kulturella målpunkterna är lika utspridda som lokala 

målpunkter, men är mer tydligt kopplade till vägar, om det hand-

lar om museum och teater då dessa ofta besöks av turister.  

 

4.2.3.3 Blågrön struktur 

I Jönköping finns rekreationsområden med natur- och friluftsliv 

nära inpå staden, se Figur 35. I angränsande områden till de åar 

och bäckar som rinner i Jönköpings tätort har grönstrukturen 

bevarats och en skapat en stomme för de grönblå stråk som finns i 

tätorten. På grund av topografiska förhållanden har dessa grönblå 

stråk en nord-sydlig riktning. De är viktiga för rekreation, biolo-

gisk mångfald och för lokalt omhändertagande av dagvatten.  

 

Vätterstranden löper däremot i en öst-västlig riktning och är ett 

av de längsta grönblå stråken och viktigt för rekreation, stadens 

karaktär och naturvärden. I utkanten av bebyggelsen i söder finns 

ett grönstråk som består av Strömbergs naturreservat, A6-

sluttningen och Bondbergets naturreservat. Detta stråk begränsas 

dock av E4 i väster och järnvägen i öster. I Jönköpings västra del 

finns Västerledsstråket som har en nord-sydlig riktning och är ett 

viktigt grönstråk. I östra Jönköping och Huskvarna är motorvä-

gen en barriär och delar området i en nordlig och en sydlig del. 

 
  

Figur 35. Blågrön struktur. Rekreationsområden med natur- och friluftsliv. Rådande topografiska förhållanden gör att dessa grönblåa stråk i 

huvudsak har en nord-sydlig riktning. Undantaget är Vätterstranden. 
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4.2.4 Befolkning 

Befolkningstillväxten sker främst i centralorten, både genom fö-

delse- och invandringsöverskott. Den största inflyttningen sker från 

utlandet, medan den största utflyttningsströmmen går mot Göte-

borg. Inom länet lockar Jönköping till sig flest invånare från Näs-

sjö. Den största utflyttningen inom länet går till Habo kommun, 

nordväst om Jönköping. Befolkningen i Jönköpings kommun är 

något yngre än riket; medelåldern på 40,3 år är cirka ett år yngre än 

medelåldern i Sverige. 

 

Mellan 1990 och 2000 ökade befolkningen i centralorten med cirka 

5000 invånare, se Figur 36. Mellan 2000 och 2015 fortsatte den 

ökande trenden i de centrala delarna av tätorten, men också vid 

västra Vätterstranden och i områdena Centrum Öster (2500 invå-

nare), Kortebo och Bymarken (2050 invånare), samt Ekhagen 

(1000 invånare), se Figur 37 och Figur 38. Enligt kommunens pla-

ner ska befolkningen öka med cirka 10 000 invånare fram till 2024, 

med störst tillväxt utanför stadskärnan. Den största tillväxten plan-

eras i utvecklingsområdet söder om Munksjön. 

 

 

 

Figur 36. Grafen visar befolkningsutvecklingen i Jönköpings län från år 

1800 till år 2010. De grå staplarna visar länets totala befolkning, de blå 

och orangea staplarna visar den rurala befolkningen i länet, respektive 

befolkningen i tätorten Jönköping. Medan länets befolkning totalt har 

ökat har den rurala befolkningen minskat från slutet av 1800-talet och 

framåt. Samtidigt har den urbana befolkningen ökat–från en nästan 

obefintlig andel år 1800 (cirka 6000 inv.) till cirka 90 000 av länets 

cirka 330 000 invånare år 2010 (Information om den rurala folkmäng-

den saknas för perioden efter 1960) (SCB). 

 

 
  

Figur 37. Dagens befolkningstäthet (SCB ”Befolkning”, 2014). 

Figur 38. Befolkningstillväxt sedan 1990 samt förväntad tillväxt (2015-24). 
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För att kunna beskriva Jönköpings egenheter jämförs tätorten med 

de två närmsta större tätorterna: Borås och Linköping. Fyra variab-

ler har analyserats: utbildningsnivå, köpkraft, näringsgrenar och 

förvärvsintensitet. Köpkraften redovisas enbart för familjer och är 

beräknad som disponibel inkomst per familj, det vill säga per kon-

sumtionsenhet, och tar hänsyn till antal familjemedlemmar och 

familjesammansättning. 

 

4.2.4.1 Utbildningsnivå 

I alla tre tätorter har 16-17 % av befolkningen högst två års efter-

gymnasial utbildning, se Figur 39. I både Borås och Jönköping har 

den största delen av befolkningen en gymnasial utbildning, medan 

Linköping istället har störst andel högutbildade invånare. I Jönkö-

pings tätort har 27 % av befolkningen i åldersgruppen 25 till 64 år 

en eftergymnasial utbildning på minst tre år. I Linköping är ande-

len högre, 38 %, medan Borås har en lägre andel på 22 %.  

 

Universitet eller högskola finns på alla tre orterna. Jönköpings hög-

skola har det lägsta antalet studerande, cirka 10 000 studenter 

(Jönköpings högskola, 2016). Högskolan i Borås har 12 400 studen-

ter, alltså något fler än Jönköping. Linköping har 27 000 studenter, 

vilket kan förklara varför befolkningen i Linköping har en högre 

utbildningsnivå än Jönköping och Borås. 

 

 

Figur 39. Utbildningsnivå för Jönköpings, Linköpings och Borås tätorter 

(SCB ”Befolkning (25-64 år) efter utbildning”, 2014). 

 

 

4.2.4.2 Förvärvsintensitet 

Förvärvsintensitet är ett mått på den lokala arbetsmarknadens till-

stånd och i vilken omfattning en kommuns befolkning är gångbar 

på arbetsmarknaden. Jönköpings tätort har en förvärvsintensitet på 

77 % medan Borås och Linköping har förvärvsintensitet som ligger 

på 73 % respektive 69 %, se Figur 40. En anledning till varför för-

värvsintensiteten i Linköping är så låg jämfört med Jönköping och 

Borås är det stora antalet studenter i staden jämfört med de båda 

andra städerna. 

 

Medelinkomsten i Jönköpings kommun låg år 2014 på 277 011 kro-

nor. Samma år var medelinkomsten för riket 282 860. I Borås är 

medelinkomsten lägre (267 320 kronor) och i Linköping är siffran 

ungefär densamma som i Jönköping (277 477 kronor). Alla tre 

kommuner har sålunda lägre snittinkomster än rikets medelvärde. 

 

Figur 40.  Förvärvsintensitet för Jönköpings, Linköpings och Borås tä-

torter (SCB ”Befolkning (20-64 år) efter sysselsättning”, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.4.3 Köpkraft 

Jönköping utmärker sig med en välbalanserad fördelning av köp-

kraft där höga och låga nivåer är jämnfördelade, se Figur 41. Sta-

peln för låg köpkraft är relativt kort, 25 % av befolkningen, vilket 

antyder en mindre segregerad stad. Borås och Linköping är repre-

senterade av en högre andel med hushåll med låg köpkraft. För 

Linköping kan detta förklaras av det höga antalet studenter som bor 

i staden. 

 

 
Figur 41. Fördelning av köpkraft för Jönköpings, Linköpings och Borås 

tätorter (SCB ”Familjer efter köpkraft”, 2013). 
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4.2.4.4 Näringsgrenar 

I Jönköping är vård och omsorg den vanligaste näringsgrenen, se 

Figur 42. Handel är den näst vanligaste näringsgrenen i staden. 

Tillverkning, företagstjänster och utbildning är relativt jämna med 

varandra och har dessutom samma värden som riket. Myndigheter 

är dock mycket vanligare i Jönköping än generellt i Sverige. 

 

Vård och omsorg är en viktig näringsgren i alla tre städerna. Före-

tagstjänster är dock vanligare i både Linköping och Borås än i Jön-

köping. Borås sticker ut som en stad tydligt präglad av handel. 
 

 

Figur 42. Fördelning av näringsgren för Jönköpings, Linköpings respek-

tive Borås tätort (Jönköpings kommun, ”Förvärvsarbetande dagbefolk-

ning 16+ år”, 2013, Linköpings kommun, ”Förvärvsarbetande dagbefolk-

ning 16+ år”, 2013, Borås kommun, ”Förvärvsarbetande dagbefolkning 

16+ år”, 2014). 

4.2.5 Inkomstfördelning 

Fördelningen av medelinkomst skiljer sig mycket mellan olika bo-

stadsområden, se Figur 43. I huvudsak tätorten urskiljer sig som ett 

område med blandade inkomstnivåer, till exempel Dalviksområdet 

med låg medelinkomst omgivet av villaområden i Bymarken och 

Skänkeberg med hög medelinkomst, och Huskvarna centrum med 

låg medelinkomst omgivet av höginkomstområdena Vättersnäs och 

Fagerslätt. Utanför tätortsgränsen är inkomstfördelningen jämnare. 

 

Märkbar är kontrasten mellan tätortens västra och östra del. Båda 

visar ett integrerat mönster med några områden av olika inkomst-

nivåer blandade med varandra. I västra tätortsdelen dominerar 

områden med hög inkomst: Bymarken, Skänkeberg och Centrum 

öster, medan östra tätortsdelen präglas av områden med låg in-

komst: Huskvarna centrum och Söder, Österängen och Öxnehaga. 

 

Figur 43. Medelinkomst för Jönköpings kommun (Jönköpings kommun, 

2013). 

4.2.6 Boendeformer 

I Jönköpings kommun finns cirka 63 000 bostäder, fördelat på ca 

60 % i flerbostadshus och ca 40 % som småhus (Jönköpings kom-

mun, 2014). Flerbostadshusen är till största delen lokaliserade på 

flackare terräng och omkring 90 % av lägenhetsbeståndet i kom-

munen finns i de centrala delarna av Jönköping. I Jönköpings 

tätort finns cirka 48 000 bostäder varav 72 % i flerbostadshus 

(Jönköpings kommun, 2014).  
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Figur 44 Boendeformer i Jönköping 

På sluttningarna öster och väster om Jönköpings centrum, liksom 

längs Tabergsdalen och Tenhultsdalen består bebyggelsen främst av 

friliggande småhus, Figur 44. De flesta flerbostadshusen återfinns i 

stadsdelarna i den centrala delen av tätorten, liksom i de centrala 

delarna av Huskvarna. Stadsdelarna Råslätt, Österängen, Ekhagen 

och Öxnehaga är områden med ett större antal flerbostadshus.  

 

 

Figur 45 Stadsdelen Öxnehaga i Huskvarna, med ca två tredjedelar fler-

bostadshus. 
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4.2.7 Arbetsplatser och sysselsättning 

I hela Jönköpingsregionen finns cirka 170 000 arbetstillfällen. 

Cirka 40 % av dessa återfinns i Jönköpings kommun, det vill säga 

omkring 65 000 stycken. 

 

Jönköpings tätort har en förvärvsarbetande dagbefolkning på cirka 

51 000 personer (SCB, 2013), se Figur 47. De flesta arbetsplatserna 

finns i anslutning till stadskärnan, runt om Munksjön och Rocksjön 

och ner till Ljungarums industriområden, längs Vätterns strand och 

i nära anslutning till Huskvarna. Två områden med högre täthet 

utmärker sig: stadskärnan och sjukhuset med cirka 4000 arbetande 

i respektive område. Jönköpings kommun har några större arbets-

platser utanför tätorten: Hedenstorps och Torsviks industriområ-

den. Torsvik är med cirka 3500 anställda den näst största arbets-

platsen utanför tätort i Sverige (SCB, 2010). 

 

Den förvärvsarbetande nattbefolkningen i Jönköpings tätort ligger 

på cirka 45 000 personer (SCB, 2013), se Figur 46. Den största kon-

centrationen finns i områden som också har stor arbetsplatstäthet, 

något som visar på en bra funktionsblandning (särskilt i de centrala 

delarna av tätorten). En kombination av många bostäder och ar-

betsplatser inom samma område finns också i västra Huskvarna, 

med bostadsområdena Ekhagen och Vättersnäs i närhet till Elmia 

och Rosenlunds industriområde. De enda områdena med lägre 

funktionsblandning finns vid södra och östra Munksjön och runt 

sjukhuset där den förvärvsarbetande nattbefolkningen är nära noll. 

 

 

 

 

 

  

Figur 47 Täthet av arbetstillfällen (dagbefolkning). Figur 46 Täthet av sysselsatta (förvärvsarbetande nattbefolkning). 
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4.2.8 Trafik- och pendlingsmönster 

Figur 48 illustrerar Jönköpings funktion som centralort i den lokala 

arbetsmarknadsregion som, enligt SCB:s indelning från 2014, även 

inkluderar kommunerna Mullsjö och Habo i nordväst, höglands-

kommunerna Ydre, Tranås, Aneby, Nässjö och Eksjö i öster samt 

Vaggeryd i söder. Den relativt sett glesare strukturen västerut från 

tätorten sett avspeglar sig även i figuren med pendlingsflöden, där 

pendlingsutbytet med Ulricehamn och Borås/Göteborg är relativt 

litet.  

 

Figuren tydliggör Jönköpings roll som nav i den lokala arbetsmark-

nadsregionen genom att illustrera hur pendlingsflödena i figuren 

sker på relationer som inkluderar Jönköping, medan endast ett 

fåtal pendlingsrörelser sker mellan orter på olika sidor av Jönkö-

ping. 

 

Inpendlingen till tätorten, som även inkluderar stadsdelarna Hus-

kvarna och Norrahammar, uppgår till cirka 19 000 personer, varav 

ungefär hälften är inpendlare från orter i andra kommuner, se Fi-

gur 49.  Inpendling från orter i andra kommuner sker i framförallt 

till arbetsplatser i de centrala stadsdelarna, Centrum Öster eller 

Centrum Väster, dit ungefär en tredjedel av all inpendling sker. 

Ungefär en femtedel av arbetsresorna från angränsande kommuner 

sker till de olika industriområdena söder om Munksjön, medan 16% 

av arbetsresorna har målpunkt i A6/Ryhov. 

Volymen på utpendlingen från tätorten uppgår till två tredjedelar 

av inpendlingen. Sammantaget innebär det av de knappt 43 000 

förvärvsarbetande invånarna i Jönköpings tätort är det cirka 70 % 

som arbetar inom tätorten och ytterligare knappt 17 % inom övriga 

kommunen. Återstående 13 % av den förvärvsarbetande befolk-

ningen pendlar till arbete i en annan kommun.  

 

 

Figur 49. Arbetsresor till, från och inom Jönköpings tätort. 

 

Jönköpings influensområde sträcker sig i en nordväst-sydöstlig 

riktning. Mellan Jönköping, Nässjö, Eksjö och Vetlanda finns ett 

nätverksbaserat pendlingsmönster. Detta komplexa pendlings-

mönster visar på ett rikt utbyte och ett ömtåligt samband mellan 

kommuner som idag har en neutral eller negativ befolkningsut-

veckling. 
 

4.2.9 Näringslivsstruktur 

Fördelningen av näringsgrenar i tätorten präglas av en historisk 

utveckling. Stora kommunikationsstråk (E4, väg 40, Jönköpings-

banan med flera) inom tätorten fungerar i många fall som gräns 

mellan olika typer av kluster. I de centrala delarna återfinns ser-

viceverksamheter, exempelvis myndigheter, företagstjänster, hotell, 

restaurang, information och kommunikation, se Figur 50. 

 

Jönköping är ett politiskt centrum där de flesta arbetstillfällena 

finns hos myndigheter och högskola. Från Jönköpings centrum 

breddar sig området med verksamheter österut mot Liljeholmen 

med en blandad fördelning av företag inriktade mot tjänstesektor 

och myndigheter. Östra delarna av centrala Jönköping har en del 

verksamheter inom tillverkning och transport i anslutning till 

Rocksjön. 

 

Öster om Liljeholmen tar Rosenlundsområdet vid, ett område som 

utgör en regional målpunkt för evenemang med bland annat mäss-

området Elmia. Här utgör hotell- och restaurangbranschen den 

största arbetsgivaren. Mellan Jönköpings centrum och Rosenlund 

Figur 48. Arbetspendling mellan tätorter i Jönköpingsregionen. 
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finns, trots den barriär Jönköpingsbanan utgör, en koppling genom 

parkstråket utmed Vätterstranden. 

 

Huskvarna centrum har fortfarande karaktären av en mindre indu-

stristad och i närheten av centrum finns flera till ytan mindre verk-

samhetsområden. Husqvarna AB är den största arbetsgivaren och 

har sin verksamhet i direkt anslutning till ortens centrum, något 

som påverkar besökarens intryck. Husqvarna AB har sin produkt-

ion av diamantverktyg på orten och påverkar orten genom att bidra 

med historiskt sammanhang och utgör samtidigt en del av ortens 

identitet. 

 

Öster om Rocksjön finns sjukhuset Ryhov, som är regionsjukhus. 

Här finns också verksamheter kopplat till handel och tillverkning, 

med god tillgänglighet i anslutning till väg E4. Utmed Munksjöns 

flacka stränder finns byggföretag och verksamheter med inriktning 

mot tillverkning. En omvandlingsprocess är på gång i anslutning till 

Munksjön, där stadsutveckling sker genom att verksamheter flyttas 

till externa industriområden och lämnar plats till bostadsbyggnat-

ioner. I en första etapp i genomförandet av Ramprogram för Södra 

Munksjön (Jönköpings kommun, 2012) arbetar man med områ-

dena Munksjöstaden och Skeppsbron, på västra respektive södra 

sidan om sjön. 

 

Utanför tätorten, vid Torsvik och vid Sandseryd i anslutning till 

flygplatsen, finns transportrelaterade kluster. Hedenstorps indu-

striområde, på höjden strax väster om staden, genomgår en om-

vandlingsprocess och växer kraftigt med bland annat verksamheter 

som flyttat från Munksjöområdet.  

 

De största arbetsgivarna i tätorten är myndigheterna, sjukhuset 

Ryhov och olika statliga förvaltningar i Jönköpings centrum. 

Husqvarna AB och IKEA är de största privata arbetsgivarna. En 

mängd mellanstora arbetsgivare ligger i Jönköping centrum medan 

några ligger söder om Munksjö och vid Rosenlund.  

 

Hotell och restaurang är en viktig bransch på orten.  Inkvarterings-

statistik för Jönköpings län år 2014 visar på totalt 70 hotell, 10 

stugbyar och 25 vandrarhem, med sammanlagt 9503 bäddar. 

Sammanlagt har cirka 1,5 miljoner gästnätter spenderats i Jönkö-

pings län, fördelat på hotell, stugbyar, vandrarhem, camping samt 

privat förmedlade stugor och lägenheter. Hotellen står för dryga 

hälften av dessa gästnätter, vilka också står för den högsta belägg-

ningen, 36 %.

Figur 50. Sysselsättning fördelat på näringsgrenar i olika stadsdelar (Jönköpings kommun, 2013). 
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4.3 Planeringsförutsättningar 

4.3.1 Regional planering 

Region Jönköping har som uppdrag att stärka regionens konkur-

renskraft och att arbeta för ökad tillväxt och hög sysselsättning i 

länet. Inom regionens viljeinriktning ingår bland annat att den reg-

ionala arbets- och bostadsmarknaden ska stärkas genom en utveck-

lad kollektivtrafik. 

 

4.3.1.1 Regional utvecklingsstrategi (RUS) 

Region Jönköping har en regional utvecklingsstrategi (RUS) vilken 

fungerar som verktyg för att möta och hantera de utmaningar och 

möjligheter de ställs inför. Det främsta syftet med RUS är att säker-

ställa samsyn och uppnå de mål om ökad tillväxt, utveckling samt 

människors hälsa och välstånd som formuleras för den tid som 

strategin omfattar. 

 

I RUS finns en vision om att Region Jönköping ska vara en av norra 

Europas ledande tillväxtregioner. En snabbare, öppnare och smar-

tare region eftersträvas vilket bland annat innebär att människor 

och varor kan transporteras med snabba, enkla och effektiva trans-

porter från en plats till en annan, inom regionen och över länsgrän-

serna på ett miljömässigt hållbart sätt. 

 

I sin RUS skriver Region Jönköping att ”År 2025 pågår byggandet 

av nya järnvägar som öppnar fler marknader för regionens invånare 

och företag. Jönköping stärker sin position som knutpunkt i trans-

portsystemet och vår region knyts samman med andra arbetsmark-

nadsregioner. Regionens företag tar stora kliv i utvecklingen då 

smarta kommunikationer och snabba transporter knyter ihop oss 

med de stora marknaderna. Regionen har god tillgång på arbets-

kraft med rätt kompetens och invånarna har goda möjligheter att 

röra sig över en större geografisk arbetsmarknad.” 

 

Jönköpings RUS utgår från två målområden: näringsliv och livs-

miljö, vilka senare delas in i fyra delstrategier; en internationellt 

ledande industriregion, ett breddat näringsliv, ett inkluderande 

samhälle och global livsmiljö. 

 

”Väl fungerande och ekologiskt hållbara kommunikationer inom 

regionen och med angränsande län är en förutsättning för att vidga 

de lokala arbetsmarknaderna och att därmed öka tillgången till at-

traktiva arbetsplatser för människor och kompetens för företag. 

Goda kommunikationer med hög tillgänglighet och kontinuerlig 

kollektivtrafik är också en förutsättning för att skapa en regional 

arena för olika arrangemang och kulturaktiviteter. Den största 

framtidsfrågan för länet inom tågtrafiken är förverkligandet av det 

svenska höghastighetskonceptet med Götalandsbanan och Europa-

banan” 
 

4.3.1.2 OECD 

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD, 

har på uppdrag av regionförbunden i Småland och Blekinge genom-

fört en analys för att belysa regionens förutsättningar och vilket 

utvecklingsfokus man bör ha under de närmsta åren. OECD pekar 

ut några utmaningar för en positiv utveckling och stärkt konkur-

renskraft i Småland och Blekinge. Bland tillväxtrapportens 13 re-

kommendationer bedöms följande tre vara av betydelse för Jönkö-

pings översiktsplan: 

 

1. Öka andelen högutbildade i regionen genom förbättrade pend-

lingsmöjligheter och stärkt attraktionskraft. 

2. Satsa på förbättrad infrastruktur och kommunikationer. Det 

ökar tillgängligheten och stärker regionens konkurrenskraft. 

3. Använd regionens natur- och kulturvärden för att locka inflyt-

tare, etableringar och investeringar. 

 

OECD påvisar att järnvägsnätet i regionen är både glest och av låg 

kvalitet. Regionerna Småland och Blekinge saknar bland annat till-

räckligt antal mötesspår och tillräckligt långa sådana. Delar av järn-

vägssystemet är oelektrifierat.  

4.3.2 Kommunal planering 

Den nya översiktsplanen (Jönköpings kommun, 2016a) antogs i 

juni 2016. Två fördjupade översiktsplaner Utbyggnadsstrategi 150 

000 invånare och Ramprogram för Södra Munksjön har antagits 

av kommunfullmäktige. I Jönköpings utbyggnadsstrategi (Jönkö-

pings kommun, 2011) kan man se tydliga planer på urbanisering i 

de västra och sydvästra delarna av Jönköping, ner mot Tabergsda-

len. 

 

Jönköpings utbyggnadsstrategi går ut på att befolkningen i kom-

munen ska öka från 128 000 invånare till 150 000 till år 2050. Hu-

vudinriktningen är att Jönköpings kommun i första hand ska växa 

genom förtätning och omvandling inom den centrala tätorten. När 

nya områden byggs ska de lokaliseras i anslutning till befintlig tä-

tortsbebyggelse och kollektivtrafik. Även mindre tätorter inom 

kommunen är i behov av en viss nybyggnation och det finns möjlig-

heter till kompletterande bebyggelse i alla kommundelar. Kommu-

nen har också värdesatt att ha en beredskap för att kunna växa till 

mer än 150 000 invånare och tagit höjd för detta genom att utse 

strategiska utvecklingsområden. 

 

Ett sådant strategiskt område ligger i anslutning till A6-området 

och utgörs idag av en golfbana. Platsen har pekats ut av kommunen 

som ett möjligt framtida bostadsområde, vilket skulle ge staden en 

rundare utbredning.  Området ger plats för omkring 4000 bostäder. 

Utvecklingen av Jönköping sker framförallt i anslutning till Torsvik 

och Hedenstorp, vilka är framtida strategiskt markerade områden 

för verksamheter/industri. Dessa båda områden är utpekade i över-

siktsplanen och planeringsstrategin som viktiga större exploate-

ringsområden. Genom att flytta verksamheter och industrier till 

områden utanför staden, frigörs mark i de mer centrala delarna av 

Jönköping. Flytten sker för att tillgodose efterfrågan på bostäder i 

centrala lägen och samtidigt kunna koppla ihop stadens bostads-

områden. Industriområdena Torsvik och Hedenstorp kommer över 

tid att få fler verksamheter. 
 

Kommunen uppskattar att ytterligare 4 000 nya bostäder kan till-

komma genom förtätning av befintlig tätortsstruktur och 5 000 nya 

bostäder beräknas byggas på tidigare obebyggd mark. Jönköpings 

kommuns Ramprogram för Södra Munksjön (Jönköpings kom-

mun, 2012a) innefattar ett omvandlingsområde av ett tidigare verk-

samhetsområde, se Figur 52. Jönköpings kommun planerar för att 

utvecklingsområdet söder om Munksjön kommer att hysa ca 

25 000 invånare och drygt 11 000 arbetstillfällen när området är 

fullt utbyggt.  Ramprogrammet för Södra Munksjön utvecklas och 

exploateringen har redan satt igång. Kommunen har i rampro-

grammet uttryckt en önskan om att lägga stationen för höghastig-

hetståget med anslutning till Munksjön. 

 

Kommunen har tydliga mål för att ”Götalandsbanan och Europaba-

nan ska förverkligas med en station söder om Munksjön”. 
Översiktsplanen lyfter fram betydelsen av Götalandsbanan och 

Europabanan, att Jönköpingsbanan behöver utvecklas med mötes-

spår och ökad kapacitet samt att Vaggerydsbanan behöver elektri-

fieras. Dessa banor är betydelsefulla för både person- och godstrafik 

för framtiden. De orter som nås av järnvägen har mycket bra förut-

sättningar för att växa, men ska också växa på ett sådant sätt att 

invånarna uppfattar tågresandet som attraktivt och självklart. Orter 

som inte nås av järnväg behöver bra bussförbindelser dels för ar-

bets- och skolpendling och dels för fritidsresor.  
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Figur 52 Ur Ramprogram för Södra Munksjön (Jönköpings kommun, 

2012). 

År 2007 gjordes 85 resor per år och invånare med kollektivtrafik. 

Kommunen har satt som mål att antalet kollektivtrafikresor ska 

fördubblas till år 2020 (exklusive resor till och från skolan). Jönkö-

ping har också som mål att gång, cykel och kollektivtrafik ska vara 

det naturliga valet för medborgarna och att det ska vara möjligt att 

leva i Jönköping utan att vara beroende av bil.  

För att skapa och upprätthålla en hållbar trafikstruktur i den väx-

ande staden ser Jönköpings kommun att det krävs både arbete för 

att förändra invånarnas resvanor, välplanerad kollektivtrafik samt 

att skapa goda möjligheter för människor att cykla och promenera.  

Kommunens mål är en blandad stadsbebyggelse där bostäder, 

grönområden, service och arbetsplatser är integrerade och med väl 

utvecklade kollektivtrafiklösningar och infrastruktur för gång- och 

cykeltrafik. Jönköpings kommun har i arbetet med den nya över-

siktsplanen formulerat riktlinjer för planeringsarbetet som ska leda 

till en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling. Kom-

munen identifierar förtätning och omvandling som viktiga proces-

ser för att nå de mål som är uppsatta för kommunens befolknings-

utveckling, se Figur 51. Genom att stärka kollektivtrafiken och satsa 

på hög exploateringsgrad i närheten av kollektivtrafikhållplatser 

ska man få staden mer hållbar. 

Kommunen har också mål för resurshushållning, förnybar energi 

och vattenkvalitet, liksom för att säkerställa att höga natur-, kultur- 

och friluftsområden tillvaratas. Detta kopplar till att kommunen 

identifierat natur- och kulturvärden som en viktig del av turistmålet 

Jönköping och att turistnäringen ska utvecklas. Kransorter och 

landsbygdsbebyggelse är också identifierade i planeringsstrategin 

som en viktig del i utbyggnaden av staden för att ”hela kommunen 

ska leva”. 

 

 

  

Figur 51 Utvecklings-, omvandlings- och förtätningsområden enligt kommunens översiktsplan. 
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4.3.3 Analys av tätorten och dess utveckling 

Tätortsutvecklingen har skett i olika etapper. Jönköping och Hus-

kvarna framstår som delcentrum med olika historisk förankring. 

Dessa två centrum ligger i anslutning till Tabergs respektive Ten-

hults dalgång samt Vättern. De båda dalgångarna har historiskt 

utvecklats olika.  Tätortutvecklingen kännetecknas av en centrum-

förtätning samt med en viss utveckling längs befintliga korridorer 

och i vissa strategiska industriområden, se Figur 53. 

 

Infrastruktur av olika slag skapar trösklar och barriärer mellan 

olika stadsdelar. Bebyggelseutvecklingen längs Vätterstranden är 

viktig för staden och sker framförallt norrut längs med västra 

stranden mot Bankeryd. Stadsutvecklingsprojektet Södra Munksjön 

är ett viktigt pågående projekt för kommunen (Jönköpings kom-

mun, 2012) eftersom det rymmer bostäder och arbetsplatser för 

ungefär 50 % av det prognosticerade behovet för de 20 kommande 

åren (Jönköpings kommun – Stadskontorets utredningsenhet, 

2015).  

 

Stadsutvecklingsprojekt Södra Munksjön bidrar till kommunens 

utvecklingsbalans genom att kommunen förbereder och underlättar 

flyttning av verksamheter från centrum till strategiskt belägna in-

dustriområden som Hedenstorp och Torsvik, i utkanten av tätorten.  

 

Tabergsdalen är en historisk utvecklingskorridor där varierande 

bebyggelsemiljöer förekommer längs dalgången. Tabergs dalgång är 

glesbefolkad med många småhus. Området har goda kommunikat-

ioner med närhet till E4:an, vilken utgör tätortens viktigaste pend-

lingsstråk. En långsamt pågående förtätning av dalgången håller på 

att ske i form av ett flertal mindre förtätningsprojekt. En vidareut-

veckling av Barnarp/Odensjö har sedan länge diskuterats, med 

tanke på närheten till Södra Munksjöområdet.   

 

Till skillnad från Tabergsdalen har Tenhultsdalen aldrig setts som 

ett potentiellt stadsutvecklingstråk. Däremot spelar Tenhultsdalen 

en viktig roll för Jönköpings tätort. Dalgången bildar en grön korri-

dor som sträcker sig ända in till centrum.  

 

Jönköping erbjuder många stadskvaliteter som till exempel närhet 

till naturen, rimliga bostadspriser, varierat kulturellt utbud och 

utbildningsmöjligheter. Tätorten Jönköping framstår som en famil-

jevänlig stad med en mänsklig skala. Den varierande topografin ger 

möjlighet till olika boendemiljöer. Ortens lokalisering i nära an-

slutning till Vättern skapar förutsättningar för ett attraktivt cent-

rum för både boende och besökande.  

Tätorten är ett regionalt handelscentrum. Den traditionella entre-

prenörstaden, baserad på industri och tillverkning, håller på att 

förvandlas till tjänste-, handels- och högskolerelaterade verksam-

heter.  Även om verksamheterna inte längre är lokaliserade i cent-

rum är de väl representerade i utkanten av tätorten i bland annat 

Torsvik och Hedenstorp. 

 

 
  

Figur 53. Jönköpings utveckling illustrerad. Förtätning och förstärkning av centrum och centrums utkanter med 

hjälp av utflyttning av verksamheter (grått). En tydlig tendens är också utvecklingskorridoren söderut mot Ta-

berg och Odensjö/Barnarp. 
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4.3.4 Biosfärsområdet Östra Vätterbranterna 

Biosfärsområdet Östra Vätterbranterna sträcker sig från Tenhult i 

söder upp till Omberg i norr. Området utsågs 2012 till biosfärom-

råde av Unesco. Närheten till Vättern och den branta stigningen 

upp på höjderna ger ett karaktäristiskt klimat där bland annat 

värmeälskande ädellövträd som ask, alm, lind och ek trivs. Östra 

Vätterbranterna är därför ett av landets viktigaste områden för att 

bevara den biologiska mångfald som framförallt är knuten till dessa 

trädslag. Dessutom finns en stor mängd hamlade träd i Östra Vät-

terbranterna, som räknas som ett av landets kärnområden för 

denna tradition. På grund av de naturgivna förutsättningarna och 

den hävd som människan utfört genom årtusendena är artrikedo-

men stor i området och antalet rödlistade arter högt.  

 

Unescos biosfärprogram, Man and the Biosphere (MAB), är ett mel-

lanstatligt program med syfte att på vetenskaplig grund förbättra 

relationen mellan människan och hennes livsmiljö i ett globalt per-

spektiv. Programmet startade i början av 1970-talet och bygger på 

lokalt engagemang för hållbar samhällsutveckling i biosfärområ-

dena. I biosfärsområden testas nya metoder och söks ny kunskap 

med målet att biosfärområdena ska ge exempel på hur människan 

kan bevara ett naturområde samtidigt som det skapas förutsätt-

ningar för att människor hållbart ska kunna leva i ett visst område, 

för att bidra till bättre förståelse för biosfärens resurser. Det är 

Unesco som utser biosfärområden efter nominering från medlems-

länderna. Det finns idag över 630 biosfärområden i 119 länder vilka 

samarbetar i World Network of Biosphere Reserves. I Sverige finns 

det fem biosfärsområden. (Unesco 2016-06-20) 

 

Biosfärsområden är modellområden där bevarande och utveckling 

går hand i hand. För ett långsiktigt bevarande av naturvärden 

måste ett flertal olika verktyg användas. Formella skydd såsom na-

turreservat, biotopskydd och naturvårdsavtal måste kombineras 

med en god generell hänsyn och frivilliga avsättningar. Ett biosfärs-

område bygger dock på lokalt engagemang och på den traditionella 

kunskapen som finns inom området.  

 

 

 

 

 

 

4.3.5 Skyddade områden 

4.3.5.1 Skyddade kulturmiljöer 

I och i anslutning till Jönköpings stad finns sex områden vilka är 

utpekade som riksintressanta för kulturmiljövården enligt 3 kap 6§ 

miljöbalken, se Figur 54. De är av olika karaktär och omfattning. 

Riksintresset Järstorp är beläget nordväst om Jönköping stad och 

utgörs av ett tätortsnära herrgårdslandskap med flera säterier och 

stora gårdar. Riksintresset Stensholm, Lundaberget utgörs av en 

sammansatt fornlämningsmiljö med en medeltida borgruin kring 

Stensholms säteri. Riksintresset Eklundshov utgörs av ett mindre,  

avgränsat koloniträdgårdsområde från 1920-talet på Vätterns 

västra strand. Riksintresset Smålands Taberg återspeglar den för 

regionen betydelsefulla järnhanteringen i Tabergsdalen, och omfat-

tar både malmberget och talrika lågtekniska järnframställningsplat-

ser vid Åsamon. Delar av stadskärnorna i både Jönköping och Hus-

kvarna är utpekade som riksintressanta. Riksintresset Huskvarna 

omfattar den tidiga industrimiljön kring Huskvarnaåns forsrika 

branter samt tillhörande bostadsbebyggelse från 1600-1800-talen 

och kraftstationer.  

 

Figur 54. Skyddade områden för kulturmiljö. 
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Jönköping är riksintressant i sin egenskap av residensstad med 

successivt utvecklad stadsplan från 1600- och 1800-talet, och riks-

intresset är konstituerat av flera separata delar i de centrala delarna 

av staden. Vättern med öar och strandområden utgör, med hänsyn 

till de natur- och kulturvärden som finns i området, riksintresse i 

sin helhet enligt 4 kap 2§ miljöbalken. Inom detta område ska tur-

ismens och det rörliga friluftslivets intressen särskilt beaktas. 

 

I Jönköping med omland finns flera värdefulla byggnader och an-

läggningar, kyrkliga kulturminnen och en stor andel fornlämningar 

som skyddas genom kulturmiljölagen (KML). Ändringar av dessa 

miljöer, byggnader eller lämningar kräver tillstånd från Länsstyrel-

sen. I och omkring Jönköping finns 18 utpekade byggnadsminnen 

enligt 3 kap KML. Av dessa finns fem byggnadsminnen utanför cen-

trala Jönköping; Ekelunds vattenverk och Kraftverket i Norraham-

mar utgör industrihistoriskt intressanta byggnader, Slottsvillan i 

Huskvarna är kopplad till Husqvarna bruk och Björnebergs säteri 

och Strömsbergs gård representerar tjänstemannaherrgårdarna 

runt Jönköping. I centrala Jönköping finns ytterligare 13 bygg-

nadsminnen. Flera av dessa är kopplade till Jönköping som resi-

densstad, exempelvis Länsresidenset, Gamla residenset, Gamla 

polishuset, Gamla rådhuset och Hovrättshuset. Andra tillhör indu-

stri- och handelsstaden Jönköping, såsom Tändsticksmuseet och 

Automobilpalatset eller utgörs av bostadshus från olika tider.  
 

Samtliga kyrkobyggnader, kyrkotomter och begravningsplatser som 

tillhör Svenska kyrkan är tillkomna innan år 1940, liksom vissa 

yngre kyrkor och begravningsplatser som är särskilt utvalda av 

Riksantikvarieämbetet omfattas av 4 kap kulturmiljölagen. Områ-

det kring södra Vätternbäckenet präglas av medelsmå socknar och 

här finns flera församlingskyrkor från medeltid och senare. Inom 

Jönköpings och Huskvarna pastorat samt närliggande församlingar 

finns cirka 15 kyrkobyggnader som omfattas av tillståndsplikt enligt 

kulturmiljölagen. Merparten av församlingskyrkorna har en tillhö-

rande begravningsplats, och i de större tätorterna såsom Jönköping 

och Huskvarna finns även flera friliggande kyrkogårdar med tillhö-

rande kapell. I Jönköpings pastorat finns totalt sex kyrkogårdar 

som tillhör Svenska kyrkan; Dunkehalla kyrkogård, Järstorps kyr-

kogård, Järstorps kolerakyrkogård, Ljungarums kyrkogård, Slotts-

kyrkogården, Skogskyrkogården och Östra kyrkogården. I Hus-

kvarna pastorat finns Hakarps, Huskvarna och Bråneryds kyrko-

gårdar. 
 

Fornlämningar och fornfynd omfattas av 2 kap KML. Lagskyddet 

gäller även ett område runt lämningen vars storlek beror på forn-

lämningens betydelse och karaktär. Jönköping och dess omland är 

rikt på spår från förhistorisk tid, och förekomsten av fornlämningar 

av olika typ är relativt tät inom kommunen. Ett större samman-

hängande område som består av stadslager under mark i de cen-

trala delarna av Jönköping, är skyddat som fornlämning (Jönkö-

ping 50:1). Här kan lämningar påträffas med dateringar från vikin-

gatid och framåt. Inom det skyddade området finns även platsen för 

det nu rivna Jönköpings slott med vallgrav och franciskanernas 

konvent från 1283 invid Munksjöns västra sida.  

 

I stadens kransområden har flera fornlämningar från sten-, brons- 

och järnåldern tagits bort i takt med stadens expansion under 

1900-talet. I dessa områden finns en möjlighet att påträffa ytterli-

gare, hittills okända fornlämningar. I Huskvarnaviken finns även 

fornlämningar under vatten då vattennivån har stigit kraftigt i 

denna del av Vättern. I Tabergsdalen och i skogsområdena väster 

om Vätternbäckenet finns rik förekomst av industrihistoriska läm-

ningar och lämningar efter lågteknisk järnframställning från vikin-

gatid till medeltid.  

 

Ett stort antal järnframställningsplatser och kolningsanläggningar 

finns även i Sandserydstrakten och längs västra länsgränsen. 1600-

talets inriktning på gruvnäring och kolproduktion har lämnat tal-

rika spår i form av kolmilor i skogarna söder om Jönköping. Vat-

tendragen i och runt Jönköping kantas av lämningar efter kvarnar 

och olika småindustrier som var beroende av vattenkraft och i om-

rådet runt Tenhultsdalen finns spridda, enstaka fornlämningar från 

olika tider, såsom boplatser, torp, stensättningar, gravfält, åkrar 

och övergivna vägar.  

 

4.3.5.2 Skyddade naturmiljöer 

I anslutning till Jönköping och Huskvarna tätorter finns även ett 

flertal områden som är av riksintresse för naturvården enligt 3 kap 

6 § miljöbalken, se Figur 55. Bland annat är hela Vättern och Ta-

bergsåns och Lillåns raviner mellan Haga och Hovslätt av riksin-

tresse. I värdeomdömet för Vättern nämns bland annat den artrika 

fiskfaunan, den speciella bottenfaunan med flera norrlandsarter 

samt förekomst av flera glacialrelikter.  

 

Tabergsån och Lillån är utpekade för deras välutbildade ravinsy-

stem, lek- och uppväxtområden för vätteröring samt förekomst av 

flera ovanliga fågelarter, till exempel kungsfiskare. Öster om tätor-

terna är Huskvarnaån, mellan Ylen och Stensjön, utpekat som riks-

intresse bland annat på grund av sin betydelse för utterstammen 

samt förekomst av strandsumpskogar. Även Dumme mosse, väster 

om Jönköping, är av riksintresse för naturvården. För områden 

som är utpekade med stöd av 3 kap 6 § miljöbalken gäller att de så 

långt som möjligt ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt 

skada natur- och kulturmiljön.  

 

Det finns även flera stadsnära naturreservat i Jönköping och Hus-

kvarna. Inne i själva Jönköping ligger Rocksjön, en fågelsjö som 

tillsammans med dess omedelbara omgivningar är avsatt som na-

turreservat. I centrum ligger även Rosenlunds bankar, som är en av 

Sveriges mest berömda istidsavlagringar och ett mycket karaktärist-

iskt inslag i landskapsbilden. I direkt anslutning till tätorten ligger 

även två skogbeklädda naturreservat, Strömsberg och Bondberget. 

Båda hyser rika skogsmiljöer och är viktiga närrekreationsområden. 

I den östra branten mot Tenhultsdalen ligger Klevabergens naturre-

servat, som även det är bevuxet med ädellövskog. Nordväst om 

Tenhults samhälle ligger naturreservatet Ingaryd som består av 

både skog och ett småskaligt, ålderdomligt odlingslandskap. Områ-

det är mycket välbesökt och flera stigar löper genom terrängen. 

 

Väster om Jönköping ligger naturreservaten Smålands Taberg, 

Dumme mosse och Skams hål. Smålands Taberg hör till länets mest 

kända platser. Berget syns från mycket långt håll där det reser sig 

över 100 meter högre än omgivningen, cirka 343 meter över havet. 

Betydelsen för landskapsbilden kan knappast överskattas. Genom 

den mycket speciella bergarten har Taberg en särpräglad och myck-

et artrik växtlighet. Här finns ormbunksarter som grönbräken och 

brunbräken som endast finns på några få platser i landet. Som lokal 

för mossor tillhör Taberg de artrikare i södra Sverige. Sandödla 

finns på bergets sluttningar och sex av landets fladdermusarter 

övervintrar i de gamla gruvgångarna.  
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Dumme mosse är ett stort och variationsrikt myrområde med 

många olika våtmarkstyper. Vida kala mossar av olika slag, glest 

trädbevuxna kärr, öppna madmarker och sumpskogar är några ex-

empel. Den stora och orörda mossen har mycket högt värde för 

både vattenförhållanden och fågel-, djur-, insekts- och växtliv. 

Namnet på reservatet Skams hål kommer från den källa som finns i 

området. Här finns också sumpskog med artrik mossflora.  

 

Samtliga naturreservat omfattas av unika beslut innehållande för 

varje område specifika föreskrifter som reglerar vad som inte är 

tillåtet, både för markägare och besökande allmänhet, inom det 

skyddade området. Utöver de redan bildade reservaten finns en rad 

områden som har mycket höga naturvärden och som därför är före-

slagna som naturreservat. Detta gäller bland annat Vattenlednings-

området i västra vätterbranten samt ädellövskogarna mellan Hus-

kvarnabergen och Klevabergen. 

 

Flera av naturreservaten är också utpekade som Natura 2000-

områden. Det gäller exempelvis Bondberget, Strömsberg, Taberg 

och Dumme mosse. Därutöver är även Vättern (undantaget det 

strandnära vattenområdet vid Jönköping och Huskvarna) och två 

mindre områden i den västvända vätterbranten i Huskvarna Natura 

2000-områden. De sistnämnda ingår i ett Natura 2000-område 

benämnt Lövträdmarker i Jönköping-Huskvarna i vilket även 

Strömsberg och Bondberget ingår. Natura 2000-områden är skyd-

dade enligt 7 kap 28-29 §§ och det är inte tillåtet att skada utpekade 

livsmiljöer eller på ett betydande sätt försvåra bevarandet av utpe-

kade arter i området. Även indirekt påverkan regleras av dessa be-

stämmelser.  Förutom de skyddade områdena finns även några 

mindre områden eller objekt som är skyddade som naturminnen, 

bland annat en ek och tre askar vid Ekeberg.

Figur 55. Skyddade områden för naturmiljö. 
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5 Anläggnings- och järnvägstekniska 
förutsättningar, krav och principer 

De förutsättningar och utformningskrav som ställs på en bana för 

trafikering med höghastighetståg beskrivs här i ett antal avsnitt 

uppdelade på förutsättningar, krav följt av de principer för utform-

ning och anläggningstyper som dessa ger. 

5.1 Grundläggande förutsättningar 

En höghastighetsjärnväg är en järnväg som byggs för persontrafik i 

höga hastigheter, vanligtvis över 250 km/h. I Sverige utreds en 

järnväg med topphastighet på 320 km/h, men det kan bli aktuellt 

att dimensionera järnvägen för högre hastigheter på vissa delar. 

Höghastighetsjärnvägen utformas som ett separerat system gente-

mot befintligt omkringliggande järnvägsnät. Med ett separerat sy-

stem skapas förutsättningar för att höghastighetsjärnvägen ska 

kunna leverera en robust trafik med hög punktlighet. I systemets 

ändar ansluter dock den nya höghastighetsjärnvägen till befintlig 

järnväg, för att angöra Stockholm, Göteborg och Lund/Malmö. 

 

Att höghastighetsjärnvägen trafikeras med enbart persontåg möj-

liggör att järnvägen kan byggas med större lutningar, än om även 

godståg skulle trafikera järnvägen. Järnvägens dimensionering för 

att trafikeras med höga hastigheter innebär dock att järnvägen inte 

kan svänga lika mycket som en järnväg som dimensionerats för 

trafik i lägre hastigheter. Sammantaget gäller alltså att höghastig-

hetsjärnvägen kan klara större höjdskillnader i landskapet, men 

mindre sidorörelser. Ur komfort- och underhållsperspektiv efter-

strävas att järnvägen, i möjligaste mån, byggs med rakspår och med 

få kurvor.    

 

I flera aspekter är dock systemet för höghastighetsjärnvägen likt 

den befintliga konventionella järnvägen. Exempelvis är spårvidden 

(avstånden mellan rälerna i ett spår) samma, vilket möjliggör att 

tåg på höghastighetsjärnvägen även kan köra på konventionella 

nätet. Detta är en förutsättning för att systemet skall kunna ansluta 

till den konventionella järnvägen i ändarna (Järna utanför Stock-

holm, Almedal utanför Göteborg och i Lund). Även kontaktled-

ningssystemet är detsamma, avseende spänning och frekvens. 

 

Även på stationer separeras höghastighetsjärnvägen från den kon-

ventionella järnvägen, i det att spåren anläggs utan fysisk koppling 

mellan spåren i de båda systemen. Resenärerna byter tåg för att 

resa med båda systemen.  

5.2 Kravbild 

För de svenska höghastighetsjärnvägarna har det tagits fram ge-

mensamma kravdokument, dels avseende krav på en övergripande 

nivå och dels avseende teknisk systemstandard. Som underlag för 

de antaganden som görs i denna studie har kraven i version 2.2 av 

dokumentet Teknisk systemstandard (Trafikverket, 2014) respek-

tive version 2.0 av Övergripande krav (Trafikverket, 2016) använts. 

Dessa dokument reglerar den högre nivå av krav som krävs på en 

höghastighetsjärnväg, än på traditionell konventionell järnväg som 

följer de vanliga regelverken. Bland dessa högre krav märks bland 

annat följande geometriska krav för järnvägens radier och lutning-

ar: 

• Rekommenderad minsta radie på 6300 meter i plan och minimi-

radie 4650 meter i plan  

• Rekommenderad minsta vertikalradie på 31 000 meter och en 

minimiradie på 23 000 meter 

• Lutning på max 25 promille över 10 km och max 35 promille över 

2 km 

• Inga lutningar på mer än 25 promille inom 10 km från en station 

 

Vidare finns krav för sektionens bredd, inklusive ett trädsäkrings-

område som är satt till 20 meter från spårmitt och med ett spår-

avstånd satt till 4,5 meter, se Figur 56. Den totala sektionen blir 

därmed i normalfallet 44,5 meter bred. Trädsäkringszon krävs där 

järnvägen går igenom mark där träd kan riskera att falla över an-

läggningen. Sektionen kan bli smalare för andra anläggningstyper, 

såsom broar och viadukter, eller bredare, som vid skärningar. Före-

kommande serviceväg inryms inom sektionen. Bankens höjd avgör 

hur bred basen blir, vilket också innebär justeringar för att få plats 

med vägen. 

 

Figur 56. Principsektion av banans bredd inklusive trädsäkringszoner. 
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5.3 Principiell stationsutformning 

Stationer på höghastighetsjärnvägen utformas på olika sätt bero-

ende på vilken trafik som angör dem. En avgörande parameter för 

utformningen är andelen vändande tåg relativt passerande tåg. En 

station som ska hantera vändande tåg anläggs med fördel med 

plattformar och växelförbindelser mellan de genomgående spåren. 

Detta så att de vändande tågen inte behöver korsa motriktad trafik 

till eller från vändning, så kallade korsande tågvägar. Som grund-

princip förläggs stationer i marknivå, andra höjdlägen kan vara 

aktuella i undantagsfall då förutsättningarna medför att det är mer 

fördelaktigt. 

 

Enligt Övergripande krav 2.0 för nya stambanan (Trafikverket, 

2016) ska Station Jönköping trafikeras av tåg som passerar station-

en utan uppehåll, tåg som gör uppehåll och tåg som vänder på stat-

ionen. Stationen ska kunna hantera upp till tre vändande tåg utan 

att korsande tågvägar uppstår. Därför behövs minst en sexspårig 

station med genomgående spår för tågen utan uppehåll samt för 

stannande och vändande tåg, där vändande tåg kan hanteras utan 

korsande tågvägar. För Station Jönköping planeras plattformar för 

400 meter långa tåg.  

 

I rapporten Översiktlig Design och Systemlösning (Trafikverket, 

2015) redovisades ett antal principutformningar för stationer bero-

ende på behov av antal plattformsspår och hur mycket vändande 

tåg som ska kunna hanteras. Fyra principiella utformningar har 

tagits fram för höghastighetsjärnvägens stationer och för Jönköping 

gjordes en bedömning att den principutformning som illustreras i 

Figur 57 var den mest intressanta att studera vidare i detta skede. 

Därför beskrivs enbart denna variant här, men andra principut-

formningar kan studeras i senare skeden, till exempel om Station 

Jönköping ska ha färre vändande tåg eller om stationen byggs med 

åtta spår istället för sex spår som i principutformningen nedan.   

 

För en bibana gäller andra förutsättningar och där kan stationen 

utformas mindre och utan genomfartsspår. Antaget är 410 meter 

långa plattformar eller 260 meter för regionala stationer. Spår-

avstånd till huvudtågsspår är sju meter, i övrigt är det 4,5 meter.  

 

Stationsprincip 1 innebär en sexspårig station där passerande tåg 

går på de yttersta spåren. Två mellanplattformar anläggs för tåg 

som gör uppehåll. Skyddsväxlar byggs, och utdragsspår kan anord-

nas i anslutning till dessa för uppställning av exempelvis vändande 

tåg eller korttidsuppställning.  

 

Fördelar med anläggning enligt stationsprincip 1 är att vändande 

tåg inte behöver korsa någon motriktad trafik i plan över huvud-

tågsspåret, vilket ger en stor kapacitetsvinst för stationen. Det finns 

totalt fyra plattformsspår, vilket gör att vändande tåg troligen kan 

vända vid plattform om vändtiden inte är alltför lång. Ett alternativ 

kan vara att vändande tåg fortsätter ut och vänder på utdragsspåren 

på stationen. Nackdelen med anläggningen enligt stationsprincip 1 

är att huvudtågsspåren går cirka 60-70 meter ifrån varandra vilket 

också medför att järnvägsfastigheten långt före och efter stationen 

är mycket bred alternativt uppdelad i två delar innan spåren kom-

mer ihop igen. Själva anläggningen för höghastighetsjärnvägens 

behov blir i denna princip 70-80 meter bred. Behov av ytterligare 

område för konventionell järnväg, bussterminal och andra stations-

ytor tillkommer därutöver.  

 

Om stationen byggs på en bibana så behövs inga passerande spår, 

eftersom dessa tåg inte körs på bibanan. I övrigt är behovet av platt-

formsspår och vändande spår i princip oförändrat jämfört med de 

beskrivna utformningarna. Själva stationens utbredning i längdled 

blir ungefär hälften av den på huvudbana beskriven i föregående 

stycken och på bredden minskar den med cirka 10-15 meter. 

 

  

 

  

Figur 57. Möjlig principiell utformning av Station Jönköping. Principen innebär en sexspårig station där passerande tåg går på de yttersta spåren. 

Två mellanplattformar anläggs för tåg som gör uppehåll med eller utan vändning. Figuren är inte skalenlig. 
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5.4 Kopplingspunkt 

Det planerade systemet för höghastighetsjärnväg mellan Stockholm 

och Göteborg/Malmö förgrenar sig vid Jönköping i en så kallad 

kopplingspunkt.  Utformningen och storleken på en kopplings-

punkt avgörs av hastighetskrav och trafikvolymer. Korsande tågvä-

gar bör för kopplingspunkter, liksom för stationerna, undvikas, 

varför kopplingspunkten med fördel utformas med planskild an-

slutning. 

 

Sverigeförhandlingens val av stationsorter längs höghastighetsjärn-

vägen och utpekandet av Jönköping som nav i systemet har i denna 

åtgärdsvalsstudie tolkats som att samtliga tåg ska kunna göra up-

pehåll på Station Jönköping utan att behöva byta riktning2. Därför 

förläggs kopplingspunkten väster om Station Jönköping.  

Figur 58 illustrerar detta upplägg och visar även schematiskt på 

storlek och ytbehov för en kopplingspunkt, med måttsatta förbin-

delsedelar. Siffrorna 1 och 0 i ruta A avser att visa hur de olika gre-

narna kan förläggas i olika plan för att ansluta planskilt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 58. Schematisk figur över kopplingspunkten relativt Station Jön-

köping. Måtten är ungefärliga och visar endast storheten. 

                                                
2 Tåg Stockholm–Malmö skulle behöva vända och därmed byta riktning i 
Jönköping för att kunna göra uppehåll där om kopplingspunkten förläggs öster 
om stationen. 

Kopplingspunkten utformas med stora växlar som medger 160 

km/h i grenspåret. I det genomgående spåret gäller full hastighet; 

320km/h. Utformningen är planskild så banorna inte korsas i 

samma våningsplan. På grund av att marginalerna för att nå res-

tidsmålet, med nuvarande förslag till system, är mindre på sträckan 

Stockholm–Göteborg än på sträckan Stockholm–Malmö, antas ge-

nomgående spår vara i riktning mot Göteborg i kopplingspunkten. 

Därigenom behöver tågen längs sträckan Stockholm–Göteborg inte 

bromsa in och undviker därmed förlängd gångtid. 

 

Om Station Jönköping ansluts via en bibana krävs tre kopplings-

punkter vid Jönköping, en i öster och två i väster, som skulle kunna 

samlokaliseras för bästa kapacitet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 59. Principbild för exempel på kopplingspunkter i Jönköping i ut-

formning med bibana och samförlagd grenpunkt mot Malmö, samt väst-

lig anslutning för bibana. Bilden visar hur en kombinerad kopplings-

punkt i väster enligt princip C blir mer komplex och utförs i tre nivåer 

(istället för normalt två).  

En kopplingspunkt kan komma att förläggas i direkt anslutning till 

stationen eller ett antal kilometer väster om Station Jönköping, se  

Figur 60. Kombinationen av stationens läge och kopplingspunkten 

skapar tre olika principiella områden för en förgrening mellan den 

del av järnvägen som går mot Göteborg och den del av järnvägen 

som fortsätter söderut mot Malmö.  

 

För Jönköping har kopplingspunkterna tre principiella lägen: 

1. Mellan Tenhultsdalen och E4 

2. Mellan E4 och Tabergsdalen 

3. Väster om Tabergsdalen 

 

Vilket läge som är möjligt/lämpligt beror på stationsläget och den 

anslutande järnvägen till/från Malmö. För samtliga stationsalterna-

tiv gäller att en förutsättning är att kopplingspunkten förläggs väs-

ter om stationen. Även östlig placering har studerats i tidigare ske-

den. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 60. Principiella lägen (1,2,3) för geografisk placering av kopp-

lingspunkt vid Jönköping. Varje siffra betecknar ett område inom vilket 

kopplingspunkten kan förläggas. Vilket område som är lämpligt och 

möjligt beror på stationsalternativ. 
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5.5 Risk och säkerhet 

Höghastighetsjärnvägen planeras endast för persontrafik, vilket 

innebär att transporter av farligt gods inte förekommer. 

  

Säkerheten på järnväg är generellt hög i Sverige. Trots det inträffar 

det varje år ett antal olyckor i samband med järnvägstrafik. Urspår-

ningar och kollisioner där ett större antal personer skadas är myck-

et sällsynta. Påkörning till följd av obehörigt spårbeträdande är den 

vanligaste olyckan på järnväg. Därför ställs krav på en fysisk barriär 

med minimihöjd 250 cm på ömse sidor om höghastighetsjärnvä-

gen, där anläggningen är tillgänglig från intilliggande terräng.  

 

Korsningar med andra järnvägar eller andra trafikslag måste vara 

planskilda. För all korsande trafik anläggs därför broar eller portar 

vid passage av järnvägen. Höghastighetsjärnvägen behöver även 

skyddas för angränsande trafik och verksamheter. Detta kan till 

exempel innebära fysiska barriärer för att förhindra att en vägtrafi-

kolycka påverkar höghastighetsjärnvägen. 

 

Spår och station i marknivå eller ovan mark innebär normalt en 

högre säkerhetsnivå för resenärer än spår och station i tunnel. Stat-

ionen ska kunna trafikeras med passerande höghastighetståg, vilket 

ställer särskilda krav på stationsutformningen. Servicevägar och 

åtkomstpunkter för behörig personal anordnas.  

 

Järnväg i tunnel kräver fler säkerhetsåtgärder än markspår för att 

uppnå likvärdig säkerhetsnivå, främst på grund av de begränsade 

utrymningsmöjligheterna. En grundläggande strategi för tunnelsä-

kerhet är att om ett tåg i tunnel drabbas av brand eller annan olycka 

ska tåget köra vidare ut ur tunneln och stanna i det fria för att ut-

rymmas där. För tunnlar längre än 1000 meter byggs också en pa-

rallell räddningstunnel genom vilken utrymning kan ske (Trafik-

verket, 2011). Räddningstunneln förbinds med spårtunneln via 

tvärtunnlar. Räddningstunneln kan även användas vid underhålls-

arbeten och vissa teknikutrymmen kan förläggas i denna. Rädd-

ningstjänsten använder också normalt räddningstunneln vid ut-

ryckning. I tunnlar kortare än 1000 meter görs räddningsinsatsen 

från ena tunnelmynningen.   

 

 

 

 

5.6 Anläggningstyper 

Valet av anläggningstyp för höghastighetsjärnvägen styrs av en 

sammanvägd bedömning av topografiska, funktionella, tekniska, 

miljö-/landskapsmässiga och kostnadsmässiga aspekter. För att 

möjliggöra hastigheter upp till 320 km/h förordas en så rak och 

plan järnväg som möjligt.  Om terrängen är relativt homogen, som 

exempelvis i slättlandskap, kan höghastighetsjärnvägen huvudsak-

ligen anläggas med en anläggningstyp. Detta minskar behovet av 

övergångszoner (se avsnitt 5.6.6), vilket är ekonomiskt gynnsamt. 

Vid en mer kuperad terräng växlar anläggningstyperna mellan ex-

empelvis bro, bank, skärning och tunnel. Varierande topografi och 

grundläggningsförhållanden innebär sannolikt fler övergångskon-

struktioner, vilka är kostnadsdrivande.  

 

Till skillnad från traditionella järnvägar, som har slipers och ballast, 

anläggs spåret för höghastighetsjärnväg på en betongplatta med så 

kallat fixerat spårsystem, även kallat slab-track, se Figur 61. Denna 

lösning har längre livslängd och mindre underhållsbehov än tradit-

ionellt utformade järnvägsspår. Betongplattan består av spårplatta 

och förstärkningsåtgärder, vilka tillsammans utgör överbyggnaden. 

Under betongplattan finns ett frostisoleringslager vars syfte är att 

säkerställa att bankroppen avvattnas/dräneras och att vatten kan 

rinna bort från banan. Frostisoleringslagret består av ett bärkraf-

tigt, självdränerande material som inte reagerar på frost. Betong-

plattan vid fixerad spårlösning är mycket känslig för sättningar och 

det ställs höga krav på maximal tillåten sättning (enligt TSS 2.2 

max 4cm på 60 år), vilket innebär att omfattande förstärkningsåt-

gärder, sannolikt i form av pålning, kan komma att behövas vid lösa 

jordar. Vissa områden längs sträckningen kommer därmed bli sär-

skilt komplicerade och kostsamma att passera, exempelvis områden 

med lösa jordlager, framförallt i kombination med stora jorddjup. 

Vid planering av höghastighetsjärnvägen är därför kunskap om 

jord-, berg- och grundvattenförhållanden av stor vikt för att identi-

fiera områden där omfattande förstärkningsåtgärder kommer att 

behövas. 

 

Figur 61. Principbild på en fixerad spårlösning. 

 

Hela höghastighetsjärnvägen ska avskärmas med en fysisk barriär, 

med minimumhöjd 2,5 meter, på ömse sidor om banan. Barriären 

kan exempelvis utformas som bullerplank eller stängsel. Det finns 

krav på åtkomstpunkter till höghastighetsjärnvägen med högst 

2000 meters mellanrum.  Åtkomstpunkter krävs endast på ena si-

dan om banan, men ska ha väganslutning samt uppställningsplats 

för bil. Om vägnätet är tätt kan befintligt vägnät nyttjas vid under-

håll av järnvägen. I områden med glest vägnät kan en serviceväg 

behöva anläggas parallellt med järnvägen. 

 

I följande avsnitt beskrivs de vanligaste anläggningstyperna bank, 

skärning, bro, tunnel, betongtråg och betongtunnel samt över-

gångszoner.  
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5.6.1 Bank 

Bank är en förhöjning av järnvägen ovan omkringliggande mark, se 

Figur 62. Den enklaste typen av bank består av en betongplatta med 

spår, underlagrat av ett frostisoleringslager. Vanligen är banken 

även uppbyggd av fyllningsmassor för att jämna ut den underlig-

gande markytan och skapa en plan bana. Fyllnadsmaterialet kan 

bestå av både jord- och bergmassor och beroende på bland annat 

fyllnadsmaterial och höjden på banken kan bankslänterna ha olika 

lutningar. Markanspråket på bank varierar således beroende av 

bankhöjd och släntlutning.   

 

Figur 62. Skiss över bank. Till höger i bild finns en bullerskärm och till 

vänster stängsel. 

 

Om underliggande mark består av lösa jordar behöver marken un-

der banken först grundförstärkas genom exempelvis pålning. Tunn-

nare lager lösa jordmassor schaktas vanligen istället bort och er-

sätts med fastare material.  
 

5.6.2 Skärning 

Skärning innebär att järnvägen har en lägre nivå än omgivande 

mark och skär genom terrängen se Figur 63. Järnvägen byggs på en 

bankropp i botten av skärningen, för att säkerställa att banan av-

vattnas/dräneras. Markanspråket som krävs vid skärningar beror 

bland annat på djupet på skärningen samt släntlutningen, som i sin 

tur är beroende av bland annat materialet (jord eller berg), stabili-

teten och grundvattenförhållandena. I regel anläggs en serviceväg 

ovanför skärningen. I bergskärningar djupare än 6 meter finns krav 

på serviceyta nere i skärningen, utanför spåren.  

 

 

Figur 63. Överst: skiss över bergskärning. Underst: Skiss över jordskär-

ning, fast mark. 

 
 
 
 

 
 
 

5.6.3 Bro 

Broar utförs vanligtvis vid passage över sänkor och dalgångar, men 

är även ett sätt att passera över bland annat vattendrag och befint-

liga vägar, järnvägar och fastigheter. Broar för höghastighetsjärn-

vägen utförs till största del som dubbelspårsbroar, se Figur 64. 

Broar för höghastighetsjärnvägen kan utföras som konventionella 

platsbyggda betongbroar, men det finns en mängd olika typer av 

brokonstruktioner. Vilken brotyp som är bäst lämpad att använda 

avgörs bland annat av spännvidd, se Figur 65, och tillgänglig över-

byggnadshöjd. I bullerutsatta miljöer kan broarna utföras med bul-

lerskydd. 
 

 

Figur 64. Skiss över dubbelspårsbro. Bullerskydd illustreras med streck-

ade linjer. 

 
Figur 65. Skiss över bro sedd från sidan. Pilarna visar spännvidden 
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5.6.4 Betongtunnel och betongtråg 

I områden där topografin fordrar skärning, men slänterna är insta-

bila och/eller där det är hög grundvattennivå anläggs betongtråg. 

Om skärningarna är mycket höga eller topografin kräver tunnel, 

men det är för låg bergtäckning för bergtunnel, anläggs betongtun-

nel. Parallellt med betongtunnel kan räddnings-/servicetunnel be-

hövas, beroende på tunnelns längd. Vid byggnation av både betong-

tunnel och -tråg krävs tillfälliga stödkonstruktioner och vattenhan-

teringen kan bli problematisk. Båda anläggningstyperna är kost-

samma lösningar.  

 

 
Figur 66. Skiss över betongtråg (övre) respektive betongtunnel (under) 

med intilliggande service-/räddningstunnel (i de fall tunneln är längre 

än 1000 m). Med jämna avstånd installeras dörrar mellan servicetunnel 

och spårtunnel. 

5.6.5 Bergtunnel 

Bergtunnlar för höghastighetsjärnvägen utförs normalt som dub-

belspårstunnlar. En lösning med betonginklädning, så kallad lining, 

är ett alternativ för vatten- och frostsäkring. Tunnlarna utförs nor-

malt genom sprängning, men vid längre tunnlar kan tunneldrivning 

med tunnelborrmaskin (TBM) vara ett alternativ. Tunnelarean styrs 

bland annat av krav på passagerarkomfort avseende aerodynamik, 

det vill säga krav på maximala lufttrycksförändringar. Parallellt 

med bergtunneln kan räddnings-/servicetunnel behövas, beroende 

på tunnelns längd, se Figur 67. I kopplingspunkter kan enkelspårs-

tunnlar bli aktuella. 

 

 

Figur 67. Skiss över betonginklädd dubbelspårstunnel och en parallell 

service-/räddningstunnel (i de fall tunneln är längre än 1000 meter). 

Med jämna avstånd installeras tvärtunnlar mellan servicetunnel och 

spårtunnel. 

 

 

 

 

 

 

 

5.6.6 Övergångszon 

Området vid anslutningen mellan två olika anläggningstyper kallas 

ofta för övergångszon, eftersom det innebär en övergång mellan två 

typer av konstruktioner. Övergångszoner är problematiska i de fall 

där relativt ”mjuka” konstruktioner ansluter till styvare konstrukt-

ioner, exempelvis där bank ansluts till bro eller tunnel. På grund av 

skillnader i styvheten hos de angränsande konstruktionerna kan det 

uppstå ojämna sättningar, så kallade differenssättningar, och 

”gupp”, vilka är skadliga för konstruktionen om inte en särskild 

övergångskonstruktion byggs, se Figur 68. En övergångskonstrukt-

ion kan exempelvis bestå av cementblandat grus och geonät, vilket 

fungerar som armering i jorden. En väl utförd övergångskonstrukt-

ion förhindrar ojämna sättningar 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 68. Till vänster: Ojämna sättningar och gupp orsakade till följd av avsaknad 

eller bristfällig övergångskonstruktion. Figuren visar även stabilitetsproblem för 

landfästet; en övergångszon reducerar tryckkrafter på landfästet, men dess huvud-

funktion är inte att förbättra stabiliteten; den betraktas i brons grundläggning i 

detta fall. Till höger: Exempel på övergångskonstruktion med cementblandat grus 

och geonät. 
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5.7 Kostnadsbedömning 

5.7.1 Anläggningskostnad 

I anläggningskostnaden för hela järnvägsanläggningen ingår kost-

nader för fastighetsärenden, byggherrekostnad, miljö, arkeologi, 

markarbeten järnväg, övriga markarbeten, byggnadsverk, grund-

läggning, tunnlar, BEST och stationer (exklusive stationsbyggna-

der). Kostnaden för att anlägga en höghastighetsjärnväg är högre än 

för konventionell järnväg. Detta beror på de väsentligt högre kraven 

på spårläget som gäller för höghastighetsjärnväg, vilket reflekteras i 

att anläggningen blir mer kostsam att anlägga för att förhindra 

sättningar som kan påverka spårläget. De geometriska kraven gör 

också att höghastighetsjärnvägen blir styvare och inte kan undvika 

hinder i lika hög grad som en konventionell järnväg.  

 

Anläggningskostnaden är generellt lägre för bank och skärning, 

medan anläggningskostnaden kan vara högre för bergtunnlar och 

broar, och kan generellt vara högst för anläggning av tråg och be-

tongtunnlar. Dock kan bank behöva grundförstärkas med pålar i de 

områden där marken inte har tillräcklig bärighet, och för broar kan 

ökad höjd och längd, liksom dåliga markförhållanden, som resulte-

rar i mer komplicerad grundläggning, öka grundläggningskostna-

den.  

5.7.2 Drift- och underhållskostnader 

Generellt innebär systemet med fixerat spår en högre anläggnings-

kostnad jämfört med ballasterat spår, men förväntas i gengäld 

minska underhållskostnaderna. Den största underhållsrisken för 

höghastighetsjärnvägen är ojämna sättningar i anläggningen. Ju-

stering av spårets läge är därför en avgörande faktor för den totala 

underhållskostnaden i anläggningen. Överskrider sättningen den 

justeringsmån som finns i systemet blir kostnaden mycket omfat-

tande för att åtgärda hela konstruktionen. Sättningar och spårläges-

fel kommer även bidra till stillestånd på höghastighetsjärnvägen, 

vilket medför att kostnaderna vid avstängning snabbt blir mycket 

höga. 

 

Minst risk för sättningsproblem föreligger vid styva konstruktioner. 

Styva konstruktioner är till exempel tunnlar och broar grundlagda 

på fast mark eller som är pålade till fast mark. Där blir sättnings-

problemen jämförelsevis små, med mycket liten risk och under-

hållskostnad. För mjukare anläggningstyper som bank är riskerna 

med sättningsproblem större och kopplade till bankens konstrukt-

ion och höjd.   

 

Det område som normalt ger upphov till störst problem i anlägg-

ningen är övergångszoner. Eftersom dessa byggs för att ta upp 

skillnaden i styvhet mellan olika anläggningstyper är sättningspro-

blematiken större för dessa än för övriga anläggningen. Erfarenhet-

er från andra länder visar att underhållskostnaderna kan bli mycket 

höga för övergångszoner. Genom att bygga en avancerad konstrukt-

ion av övergångszonen, vilket dock innebär en ökad anläggnings-

kostnad, kan behovet av underhåll minska, även om det kommer 

vara högre än för en ”normal” höghastighetsbank. För att minska 

anläggnings- och underhållskostnaderna bör så få övergångar som 

möjligt mellan styva och mjuka anläggningstyper eftersträvas. 

 

Spårets geometri är också avgörande för underhållskostnaden. Kur-

vor är betydligt dyrare att underhålla än rakspår, vilket beror på 

sidokrafter och slitage i kurvor som inte uppstår på rakspår. Därför 

bör rakspår generellt väljas i anläggningen för att minska under-

hållskostnaden.  

 

För bergtunnlar har lining i form av betonginklädning en generellt 

högre anläggningskostnad än andra lösningar, men har sannolikt 

lägre driftkostnad eftersom behovet av underhållsåtgärder bedöms 

minska kraftigt.  

 

Traditionella drift- och underhållsarbeten för betongbroar är kant-

balksbyten, byte av övergångskonstruktioner, lagerbyten samt 

tvätt- och klottersanering. Även övergångskonstruktionerna kräver 

underhåll, vilket medför en högre kostnad vid flera kortare broar. 

Avvattningssystem kräver mer eller mindre underhåll beroende på 

hur terrängen ser ut, och möjligheten att släppa ut vatten exempel-

vis direkt under bron. 
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Figur 69. Identifierade möjliga relevanta och byggbara stationsalternativ från fasen Översiktlig design och systemlösning. 

6 Urvalsprocessen 

6.1 Möjliga, relevanta och byggbara stationsalternativ 

Arbetet med Översiktlig design och systemstudie genomfördes un-

der 2015 i syfte att identifiera ett översiktligt utredningsområde, 

innehållande möjliga, relevanta och byggbara systemlösningar för 

höghastighetsjärnvägen inom detta översiktliga utredningsområde.  

 

Med utgångspunkt i de fasta förutsättningarna om Station Jönkö-

ping och att stationer ska vara effektiva bytespunkter, identifierades 

under arbetet med Översiktlig design och systemlösning tänkbara 

sträckningar och sammantaget nio olika stationsalternativ för den 

nya järnvägens passage vid Jönköping, se Figur 69.  

 

De fasta förutsättningarna, tillsammans med objektsmålet om att 

skapa enkla byten mellan olika färdsätt, har varit styrande för vilka 

stationsalternativ som bedömts vara möjliga och relevanta. Inled-

ningsvis identifierades stationsalternativ med koppling mot kon-

ventionell järnväg. Därtill har ett par externa stationsalternativ till-

kommit, som bör betraktas som representativa för stationsprinci-

pen extern station utan koppling mot konventionell järnväg i dags-

läget. 

 

Sammantaget innebär detta att ett första urval av möjliga, relevanta 

och byggbara stationsalternativ genomförts redan i arbetet med 

Översiktlig design och systemstudie, det vill säga det skede som 

föregått åtgärdsvalsstudien. Detta första urval avser en begränsning 

av det område som bedömts vara aktuellt för att hysa Station Jön-

köping. Urvalet har skett utifrån en bedömning av vad som kan 

anses vara relevant, ofta med hänsyn till avstånd till tätorten eller 

anslutande infrastruktur, eller om det är byggbart.  

 

Det första urvalet innebär bland annat att ett stationsalternativ i 

närheten av Jönköpings flygplats valts bort. En station vid flygplat-

sen har, med hänsyn till närheten till Natura 2000-området 

Dumme Mosse, bedömts förutsätta en djupt liggande underjordisk 

station, vilket skulle bli mycket kostsamt. Vidare har möjligheterna 

att nå ett stationsläge vid flygplatsen utan att behöva passera över 

eller nära området söder om Munksjön bedömts vara små, vilket 

innebär att ett stationsläge vid flygplatsen skulle generera liknande 

negativa effekter och kostnader som ett stationsläge närmare cent-

rum, utan att generera de nyttor som ett mer centralt stationsläge 

ger.  
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I detta kapitel presenteras inledningsvis de nio stationsalternativ, 

som identifierats under arbetet med Översiktlig design och system-

lösning. Därefter presenteras hur dessa identifierade stationsalter-

nativ analyserats och hur en urvalsprocess i syfte att identifiera de 

mest relevanta stationsalternativen genomförts, med stöd av en 

successivt fördjupad kunskap rörande system och platsspecifika 

förutsättningar. 

6.1.1 J1, Vätterstrand väster 

Stationsprincipen förutsätter att höghastighetsjärnvägen korsar 

tvärs över Vättern på bro. Stationen skulle ligga i anslutning till och 

med bytesmöjlighet till Jönköpingsbanan, antingen på bro nära 

stranden eller i mötet med den västra Vätterstrandens sluttningar. 

På Jönköpingsbanan, där den korsas av höghastighetsjärnvägen, 

skapas en ny station. 

6.1.2 J2, Vättern centralt via huvudbana 

Stationsprincip J2 ligger på utfylld mark eller lågbro i Vättern, norr 

om befintligt stationsområde. Alternativet innebär att huvudbanan 

leds in till centrala Jönköping på långa broar längs Vätterns södra 

strand. In mot Vättern från båda riktningar går järnvägen i tunnlar. 

Stationen hamnar i direkt anslutning till Jönköping C. 

6.1.3 J3, Vättern centralt via huvudbana i tunnel 

Principen för stationsalternativet är att lägga den nya höghastig-

hetsstationen i en tunnel i nära anslutning till Jönköping C via en 

sträckning under centrala Jönköping. 

6.1.4 J4, Munksjön via huvudbana 

Principen för alternativ J4 är ett stationsläge inom utvecklingsom-

rådet Södra Munksjön, cirka 2 km söder om centrala Jönköping. En 

station här skulle företrädelsevis ligga upphöjd, på en viadukt eller 

bro, för att kunna passera befintlig infrastruktur, bland annat väg 

E4. 

6.1.5 J5, Munksjön via bibana 

Alternativ J5 innebär att huvudbanan byggs söder om Jönköping, 

med en bibana med lägre standard in till stationsläget söder om 

Munksjön. 

6.1.6 J6, Tenhultsdalen  

Principen för stationsalternativ J6 är en station i korsning med och 

med bytesmöjlighet till Jönköpingsbanan i Tenhultsdalen. Den 

mest troliga lösningen är att höghastighetsjärnvägen skulle passera 

dalgången på bro. Själva stationen placeras delvis på bro, men i 

huvudsak på den västra höjdryggen. Under höghastighetsstationen 

skapas en ny station på Jönköpingsbanan.  

6.1.7 J7, Tabergsdalen  

I principen för stationsalternativ J7 ligger stationen i mötet med 

Vaggerydsbanan i Tabergsdalen eller vid Torsvik. Höghastighets-

stationen skulle ligga antingen tvärs över Vaggerydsbanan eller i 

anslutning på endera sidan, beroende på vad som lämpar sig topo-

grafiskt. Under höghastighetsjärnvägen skapas en ny station för 

bytesfunktion mellan höghastighetsjärnvägen och konventionell 

järnväg. 

6.1.8 J8, Odensjö 

I principen för J8 förläggs stationen strax öster om E4:an, nära 

Odensjö på höjden strax söder om centrala Jönköping. Stationen 

har i nuläget ingen koppling till befintligt järnvägsnät i dagsläget, 

utan ligger i direkt närhet till väg E4. 

6.1.9 J9, Ubbarp 

I principen för J9 förläggs stationen öster om E4:an i anslutning till 

Åkerbyvägen. Stationen har i nuläget ingen koppling till befintligt 

järnvägsnät i dagsläget. Topografiskt ligger området uppe på höj-

den, men inte på toppen, vilket medger att järnvägen inte får så 

stora lutningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Urvalsprocess steg 1 

Urvalsprocess har genomförts i två steg i enlighet med Figur 70. Det 

första steget i denna process avser en jämförande analys av de nio 

olika stationsalternativen, där övergripande kriterier avseende till-

gänglighet, samhällsutveckling, stationsområdesutveckling, trafik 

och kapacitet, miljö samt förutsättningar för byggnation och kost-

nader beaktats. 

 

Denna analys har resulterat i ett första urval (den övre av de streck-

ade linjerna i figuren nedan), där de stationsalternativ som bedöms 

vara byggbara till en skälig kostnad och som, i jämförelse med öv-

riga alternativ, bedöms generera störst nytta i relation till bedömd 

kostnad och negativa effekter, valts ut för fördjupad analys inför det 

andra steget i urvalsprocessen. 

 

 

Figur 70.  Strategi för stegvis urval av stationsalternativ. Urvalet sker i 

tre steg.  

  



 

60 
 

Vid det första steget i urvalsprocessen tillämpas nedanstående kri-

terier vid den jämförande analysen av de olika stationsalternativen.  

 
 Tabell 1. Kriterier för urval steg 1. 

Tillgänglighet 

 

bytespunkter 

angränsande stad och region 

boende/arbetande 

anslutande infrastruktur 

 

Samhällsutveckling  utveckling/relation befintlig 

stad/stadsbild 

utveckling/relation region 

 

Stationsområdes-

utveckling 

utvecklingsbar mark runt stationen 

kommersiella förutsättningar 

 

Trafik och kapacitet ändpunkter/andra stationsorter 

stationsorten 

 

Miljö 

 

klimat 

hälsa 

landskap 

resurser 

 

Förutsättningar  

byggnation 

 

tekniska förutsättningar 

fastighetsintrång 

driftstörningar andra system 

byggbarhet/tillåtlighet  

 

Kostnader anläggningskostnader 

driftkostnader 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 Resultat från urvalsprocessen steg 1 

Den jämförande analysen av de nio stationsalternativen har resulte-

rat i en bedömning där fyra av de tidigare identifierade stationsal-

ternativen inte kommer att analyseras vidare som tänkbart stat-

ionsalternativ för höghastighetsjärnvägen. Dessa stationsalternativ 

är: 

• J1, Vätterstrand väster  

• J2 Vättern centralt via huvudbana 

• J3, Vättern centralt via huvudbana i tunnel 

• J9, Ubbarp 

 

De tre första av dessa stationsalternativ (J1, J2 samt J3) har sam-

mantaget bedömts vara orimliga. Stationsalternativ J9 har bedömts 

erbjuda en sämre funktion än övriga alternativ, utan att erbjuda 

andra fördelar. 

  

Nedanstående sammanställning redogör för de mest relevanta 

aspekterna för dessa fyra stationsalternativ och vad som varit ut-

märkande för respektive stationsalternativ vid valet att inte analy-

sera dessa vidare.  

6.3.1 Stationsalternativ J1, Vätterstrand väster 

 

Figur 71. Princip för stationsalternativ J1 Vätterstrand väster. 

Sammanfattningsvis bedöms stationsalternativ J1, i jämförelse med 

andra alternativ, ha få fördelar och tydliga tillkommande nyttor. 

Istället har ett flertal nackdelar jämfört mot andra alternativ identi-

fierats, bland annat i form av mycket höga kostnader, begränsad 

stadsutveckling och omfattande miljöpåverkan.  

 

Stationsläget på en sluttning i utkanten av tätorten erbjuder be-

gränsade exploateringsmöjligheter i anslutning till stationsområdet 

samt, i jämförelse med andra stationsalternativ, begränsat bidrag 

till stadens och regionens utveckling. Anledningen är att stationslä-

get, trots bytespunkt med Jönköpingsbanan, bedöms ha sämre 

koppling mot staden, både med lokal kollektivtrafik, med bil och 

med cykel, än flera av de andra stationsalternativen.  

 

Stationsläget på västra sidan av Vättern skulle erbjuda den kortaste 

restiden på sträckan Stockholm–Göteborg, men medger inte, med 

hänsyn till restidsmålen, att kopplingspunkt för Stockholm–Malmö 

placeras väster om Jönköping. Istället placeras en kopplingspunkt 

nordöst om Jönköping, vilket skulle innebära att höghastighetstå-

gen mellan Stockholm–Malmö inte kan angöra stationen. De stor-

regionala tågen mellan Jönköping och Malmö får längre restider än 

i andra alternativ eftersom kopplingspunkten ligger långt från stat-

ionen. 

 

Det främsta skälet till att stationsalternativ J1 inte ingår i den för-

djupade analysen är dock att byggnationen är mycket komplicerad 

och kostsam. Djupa sediment på sjöns botten innebär att sättnings-

kraven för järnvägen sannolikt inte klaras, varför lösningen med en 

bro över Vättern inte bedöms vara byggbar, annat än till en oskälig 

kostnad. Alternativet har därför bedömts vara orimligt med hänsyn 

till omfattande komplexitet, kostnader och risker. 
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6.3.2 Stationsalternativ J2, Vättern centralt via huvudbana  

 

Figur 72. Princip för stationsalternativ J2 Vättern centralt via huvud-

bana. 

 

Stationsalternativ J2 i direkt anslutning till centrala staden och 

befintlig bytespunkt kan erbjuda en högre grad av tillgänglighet än 

stationsalternativ belägna längre ut från centrum, både för avre-

sande och ankommande resenärer. Integrationen i befintlig stad, i 

kombination med god bytesfunktion och koppling mot omgivande 

region gör att stationsalternativets bidrag till samhällsutveckling 

bedöms vara hög. Exploateringsmöjligheter i direkt anslutning till 

stationsområdet bedöms kräva omfattande utfyllnader i Vättern. 

 

Byggnationen bedöms bli mycket komplicerad, inte minst med 

tanke på det centrala läget och de ytbehov som anläggningen har i 

Jönköping, men även svårigheten att passera Huskvarna bidrar till 

låg byggbarhet. Kostnaden för byggnationen bedöms bli mycket 

hög/oskälig. Stationsalternativet bedöms resultera i omfattande 

påverkan på stadsbebyggelse och stadsbild i centrala delarna av 

staden. J2 bedöms generera mer omfattande intrång i stadsmiljö, 

med en kraftig barriäreffekt och mer omfattande bullerproblem, än 

andra alternativ. Alternativet bedöms resultera i betydande miljö-

påverkan vid byggnation, bland annat genom utfyllnad i Vättern. 

Stationsalternativet bedöms medföra betydande hastighetsnedsätt-

ningar vid passagen genom staden, vilket innebär att restidsmålen 

inte nås.  

6.3.3 Stationsalternativ J3, Vättern centralt via huvudbana i 

tunnel 

 

Figur 73. Princip för stationsalternativ J3 Vättern centralt via huvud-

bana i tunnel. 

Stationsalternativ J3, bedöms uppfylla restidsmålen och kan er-

bjuda högre tillgänglighet och stadsutvecklingspotential än övriga 

alternativ. Den jämförande analysen har dock landat i att stations-

alternativ J3 inte kommer att analyseras vidare. De främsta anled-

ningarna till detta är att J3 bedöms vara förenat med mycket höga, 

sannolikt oskäliga, kostnader. Vidare bedöms byggnationen vara 

mycket komplex och förenad med stora risker, bland annat i form 

av svårigheter med vattenhantering/grundvattensänkningar i 

byggskedet och i form av övergångar mellan lösa jordlager och berg, 

med vibrationsproblem som följd.  

 

De lösa jordarterna förutsätter tunnel som förläggs i schakt som 

täcks över (så kallad cut and cover) eller borrade tunnlar (TBM) i 

sand. Påverkan på stadsbilden bedöms därigenom bli mycket om-

fattande till följd av rivningsbehov. Särskilt de östra delarna av cen-

trala Jönköping, med höga kulturmiljövärden, skulle påverkas av 

byggnationen, dels i form av rivningar, dels i form av påverkan på 

pålade byggnader.  

 

 

6.3.4 Stationsalternativ J9, Ubbarp 

 

Figur 74. Princip för stationsalternativ J9 vid Ubbarp. 

 

 

Stationsalternativ J9 är beläget längre från staden än övriga stat-

ionsalternativ och dess koppling mot staden och omgivande region 

blir sämre än andra alternativ. Detta resulterar i låg tillgänglighet 

till stationen från staden/regionen och längre restider för dem som 

reser till och från stationen än övriga alternativ. J9 bedöms erbjuda 

jämförelsevis låga kostnader och okomplicerad byggnation, men är 

också det alternativ som erbjuder lägst grad av exploateringspot-

ential och bidrag till samhällsutveckling av samtliga alternativ. Stat-

ionsalternativ J9 bedöms sammantaget vara det sämsta alternativet 

av de externa stationsalternativen. 
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6.3.5 Kvarvarande stationsalternativ till fördjupad analys 

Den övergripande analysen, som genomförts i arbetet med första 

steget av urvalsprocessen, tillsammans med Sverigeförhandlingens 

inledande förhandlingsbud 1 februari om en station vid Södra 

Munksjön via en bibana, har resulterat i ett behov av att analysera 

ytterligare ett stationsalternativ i den fördjupade analysen:  

 

Stationsalternativ J2B, Vättern centralt via bibana, vilket 

innebär att huvudbanan förläggs söder om Jönköping och en bi-

bana viker av från huvudbanan ner mot befintlig centralstation i 

Jönköping. Från öster skulle bibanan gå i tunnel genom Bondberget 

och därefter parallellt med befintligt spår till befintligt stationsläge. 

Även från väster skulle bibanan nå stationen via en längre bergtun-

nel.  

 

Inför det andra steget i urvalsprocessen har den geografiska av-

gränsningen för de mer utdragna principerna nyanserats. Det inne-

bar att alternativ J6 Tenhultsdalen preciserats till J6 norr, J6 mitt 

och J6 syd och alternativ J7 Tabergsdalen preciserats till J7 norr, J7 

mitt och J7 syd. Därmed är det i praktiken tio alternativ som analy-

serats mer fördjupat inför steg 2 i urvalsprocessen, se Figur 75:  

 

• J2B, Vättern centralt via bibana 

• J4, Munksjön via huvudbana 

• J5, Munksjön via bibana  

• J6N, Tenhultsdalen, nordligt läge 

• J6M, Tenhultsdalen, mellersta 

• J6S, Tenhultsdalen, sydligt läge 

• J7N, Tabergsdalen, nordligt läge 

• J7M, Tabergsdalen, mellersta 

• J7S, Tabergsdalen, sydligt läge 

• J8, Odensjö 

 

 

Figur 75. Stationsalternativ som ingår i den fördjupade analysen inför 

andra steget i urvalsprocessen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4 Urvalsprocess steg 2 

Den fördjupade analys som genomförts av kvarvarande stationsal-

ternativ har legat till grund för det andra steget i urvalsprocessen. I 

detta andra steg av urvalet jämförs de olika stationsalternativen 

med avseende på deras bidrag till uppfyllelsen av de olika projekt-

målen, tillsammans med en fördjupad analys av kostnader och 

byggbarhet för respektive alternativ.  

 

Den jämförande analysen har resulterat i ett urval som innebär att 

fyra av stationsalternativen sammanvägt bedömts bidra i högre 

grad till uppfyllelsen av de olika projektmålen och/eller bedömts 

vara bättre än de andra stationsalternativen med avseende på kost-

nader och byggbarhet. Dessa fyra stationsalternativ är: 

 

• J4, Munksjön via huvudbana 

• J5, Munksjön via bibana  

• J6N, Tenhultsdalen, nordligt läge 

• J8, Odensjö 

 

En jämförande analys av stationsprincipen med bibana till Munk-

sjön (J5), har belyst skillnaderna mellan ett östligt respektive ett 

västligt stationsläge inom det markerade området för J5 i Figur 75.  

 

Ett västligt stationsläge kräver, med hänsyn till järnvägens geomet-

riska krav, en sträckning längre västerut än en bibana till ett östli-

gare stationsläge. Ur byggbarhetssynpunkt har en sträckning ovan 

jord till ett mer västligt stationsläge bedömts vara mycket kompli-

cerad. Järnvägen bedöms då behöva gå på högbro på skrå i en brant 

slänt på lösa jordar med stora jordmäktigheter (30-40 meter). Slän-

ten är brant och innebär en skredrisk. Detta innebär att anlägg-

ningen blir mycket komplicerad med sannolikt behov av mycket 

grundförstärkning och djupa pålar. En mer västligt belägen sträck-

ning av bibanan bedöms dock vara möjlig, vilket skulle innebära att 

bibanan, likt bibanan till stationsläge J2B, Vättern centralt, skulle 

kunna ansluta till en kopplingspunkt sydväst om Jönköping via en 

längre bergtunnel väster om staden.  

 

Ett stationsläge i ett mer östligt läge inom det markerade området 

möjliggör, med hänsyn till järnvägens geometriska krav, att biba-

nan ansluter till kopplingspunkten med huvudbanan via en sträck-

ning parallellt med E4, relativt rakt söderut från stationen. 
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Den jämförande analysen visar hur en bibana till ett stationsläge i 

den västra delen av området för J5 skulle generera längre restider 

för samtliga relationer som går via Jönköping, som en följd av att 

bibanan blir längre. Restiderna skulle även förlängas för resor mel-

lan Stockholm och Malmö, eftersom kopplingspunkten förläggs 

längre västerut, än vid ett östligt stationsläge inom J5. Trots en nå-

got mindre komplex kopplingspunkt än för ett östligare läge, be-

döms kostnaden för en bibana till ett västligt stationsläge bli betyd-

ligt högre, än för en bibana till ett östligt läge. Det beror dels på 

behovet av bergtunnel och dels på att bibanan blir längre.  

 

Med hänsyn till den jämförande analysen av de olika stationslägena 

inom området söder om Munksjön kommer den fortsatta analysen 

av stationsläge J5, Munksjön via bibana avse ett stationsläge i ett 

mer östligt läge inom det markerade området för J5.   

 

I följande avsnitt beskrivs måluppfyllelsebedömning och bedöm-

ningar av kostnader och byggbarhet för de stationsalternativ som 

inte kommer att analyseras vidare som tänkbara stationslägen för 

höghastighetsjärnvägen. Dessa stationsalternativ är:  

 

• J2B, Vättern centralt via bibana 

• J6M, Tenhultsdalen, mellersta 

• J6S, Tenhultsdalen, sydligt läge 

• J7N/M, Tabergsdalen, nord/mitt 

• J7S, Tabergsdalen, sydligt läge 

 

Måluppfyllelsebedömningen sker med nedanstående skalor och 

avser dels de projektmål som knyter an till det transportpolitiska 

funktionsmålet och dels de projektmål som knyter an till det trans-

portpolitiska hänsynsmålet.  

  

 FUNKTIONSMÅL  HÄNSYNSMÅL 

 Motverkar måluppfyllelsen  Motverkar måluppfyllelsen 

 Bidrar inte till måluppfyllelsen  Osäkerhet kring miljöan-

passningar och skyddsåt-

gärder innebär risk för att 

måluppfyllelse motverkas 

 Bidrar marginellt till målupp-

fyllelsen 

 Möjlighet/potential att bidra 

till måluppfyllelsen 

 Bidrar till måluppfyllelsen 

 

 Bidrar till måluppfyllelsen 
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6.5 Stationsalternativ som inte analyseras vidare 

6.5.1 Stationsalternativ J2B, Vättern centralt via bibana 

 

Figur 76. Princip för stationsalternativ J2B Vättern centralt via bibana. 

 

6.5.1.1 Målområde tillgänglighet och användbarhet 

Stationsläget nås via en bibana och de tillkommande kopplings-

punkterna bedöms, i jämförelse med alternativa stationsalternativ 

utan bibana, resultera i sämre robusthet i systemet samt kunna 

medföra låsningar som tar upp kapacitet i systemet. Vidare har den 

jämförelsevis långa bibanan bedömts ha negativ påverkan på möj-

ligheterna att åstadkomma en robust tidtabell, liksom på möjlighet-

erna att försörja stationen med tåg till ändpunkterna med attraktiv 

frekvens. Längden på bibanan och det i jämförelse med andra al-

ternativa lägen stora tidstillägg som denna orsakar för genomgå-

ende resenärer, bedöms vidare påverka attraktiviteten att göra up-

pehåll vid stationen negativt.  

 

Stationens centrala läge, tillsammans med goda bytesmöjligheter 

till både regional och lokal kollektivtrafik innebär att stationsläget 

nås med jämförelsevis liten tidsuppoffring för ett stort antal poten-

tiella resenärer samt att tillgängligheten till stationen är god med 

flera olika transportslag, vilket bidrar till effektiva resor för dem 

som reser till och från stationen. Vidare erbjuder stationsalternativ 

J2B hög tillgänglighet till ett stort antal potentiella målpunkter och 

arbetsplatser för ankommande resenärer. 

6.5.1.2 Målområde utvecklingskraft 

Stationsalternativ J2B bedöms, genom jämförelsevis långa uppe-

hållstider, resultera i att det blir mindre attraktivt att göra uppehåll 

för höghastighetståg. Detta i sin tur bedöms resultera i ett behov av 

fler storregionala tåg på banan, vilket innebär en kapacitetsredukt-

ion i systemet för tåg mellan ändmarknaderna. Ett centralt stat-

ionsläge, med goda bytesfunktioner och närhet till stadens arbets-

tillfällen, bedöms i högre grad än externa stationsalternativ resul-

tera i ett större utbyte av arbetspendling mellan idag åtskilda ar-

betsmarknadsregioner. Potentialen för regionförstoring och tillhö-

rande ekonomisk tillväxt i de sammankopplade regionerna bedöms 

vara större med ett centralt stationsalternativ än externa stationsal-

ternativ.  

 

Stationsläget är väl integrerat i stadsstrukturen och med befintligt 

kollektivtrafiksystem och tack vare sitt centrala läge bedöms J2B 

kunna bidra till att regionala huvudorter kopplas samman på ett 

effektivt sätt. Stationsalternativet bedöms vidare stärka potentialen 

för det lokala regionala näringslivets tillväxt och utveckling, liksom 

till boendeattraktiviteten i kommunen och regionen. Det centrala 

läget bedöms även innebära att stationen bidrar till en positiv för-

ändring av stadens karaktär och attraktivitet. Samtidigt innebär det 

centrala läget att stationsområdet är attraktivt för såväl bostadsän-

damål som för näringsliv. Efterfrågan på att exploatera i anslutning 

till stationen bedöms därför vara hög, samtidigt som potentialen 

begränsas av att tillgången till förvandlingsbara ytor i stationsnära 

läge är begränsad.  Möjligheten att tillskapa ny byggbar mark ge-

nom utfyllnad i Vättern kan delvis avhjälpa denna brist. Mängden 

byggbar mark som kan skapas på detta sätt bedöms vara begränsad. 

Järnvägen skulle fungera som en barriär som skär av den nya be-

byggelsen från övriga staden.  

 

 

 

Figur 77. Bedömd uppfyllelse av projektmål knutna till funktionsmålet 

för stationsalternativ J2B, Vättern centralt via bibana. 
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6.5.1.3 Fokusområde Landskap 

Stationens lokalisering: 

En ny station med placering i Vättern norr om befintlig station be-

döms komma att minska stadens kulturhistoriskt viktiga kontakt 

med sjön och därmed förståelsen för stadens framväxt. Vidare 

skulle ett sådant stationsläge påverka de visuella utblickarna mot 

sjön från olika delar av staden.  

 

Det delvis positiva bidraget för landskapets form samt rumslighet 

beror på att stationens lokalisering invid Vättern skapar en visuell 

kontakt med både staden och Vättern för den nya järnvägens pas-

sagerare. Alternativet bidrar således positivt till resenärsupplevel-

sen. Vidare bedöms det vara positivt att den nuvarande stationens 

roll som entré till staden behålls. 

 

Bibanans delområde: 

Bibanan måste passera stadskärnan. Här finns endast trånga pas-

sager och det finns risk för ingrepp i flera kulturhistoriskt betydel-

sefulla bebyggelsemiljöer. En passage genom Jönköpings äldre de-

lar förväntas därför innebära behov av omfattande arkeologiska 

undersökningar. 

 

Inom studerat område för bibanan ligger Östra kyrkogården och 

Dunkehalla kyrkogård. Intrång i begravningsplatser/kyrkogårdar 

kräver särskilda tillstånd enligt både Kulturminneslagen (KML) och 

Begravningslagen. I den utredning som gjorts hittills har inga ex-

empel på tillstånd för intrång i en aktiv begravningsplats motsva-

rande det som en ny järnvägssträckning enligt alternativet J2B kan 

medföra kunnat identifieras. Slutsatsen är därför att det finns be-

gränsat stöd i praxis för att göra en bedömning i fråga om möjlighet 

till tillstånd, framförallt när det gäller en idag aktiv begravnings-

plats.  

 

I de östra delarna av bibanans möjliga passage finns risk för intrång 

i Natura 2000-området Bondberget. Beroende på läge, både i plan 

och profil, samt bergtäckning bedöms framförallt tunnelpåslag på 

den norra sidan av berget kunna innebära stort intrång i de skyd-

dade ädellövskogarna med förlust av både livsmiljöer och försäm-

rade naturliga rörelsemönster för de arter som använder dessa mil-

jöer. Därmed finns också risk för att ett sådant intrång kan komma 

att skada de Natura 2000-livsmiljöer och arter som finns här. 

 

 

 

Huvudbanans delområde: 

Huvudbanans sträckning bedöms resultera i en fragmentering och 

fysisk barriäreffekt i tätortsnära småskaligt och aktivt brukat od-

lingslandskap. Vidare får huvudbanans sträckning påverkan på den 

visuella upplevelsen av landskapet, samtidigt som huvudbanan kan 

komma att ändra karaktär, skala och riktning i Tabergsdalen. Hu-

vudbanans tunnelpåslag i branterna på ömse sidor av Vätternsän-

kan kan även komma i konflikt med ädellövskogsmiljöer och för-

sämra samband.  

 

Kopplingspunktens principlösning: 

Kopplingspunktens läge i öppet odlingslandskap med äldre gårdar 

bedöms resultera i visuell påverkan och förstärkt barriär samt ökad 

fragmentering. 

 

6.5.1.4 Fokusområde Hälsa 

Stationens lokalisering: 

Det bedöms vara en risk att barriären mot Vättern förstärks och att 

sambandet mellan staden och sjön kan försämras. Detta kan på-

verka miljöaspekten befolkning-sammanhållen bygd negativt.  

Bibanans delområde: 

Bibanans sträckning, där denna går i dagen, går genom ett tätbefol-

kat område, vilket medför risk för störning av boendemiljöer i form 

av buller och elektromagnetiska fält (EMF). Konventionella skydds-

åtgärder bedöms kunna vidtas för att begränsa buller, men tunnel-

dragning under bostadsbebyggelse innebär risk för störning i form 

av stomljud. Bibanans lägre hastighet och att det bedöms vara möj-

ligt att lägga bibanan i tunnel vid tätbefolkade är faktorer som bi-

drar till måluppfyllelse.  
 

Huvudbanans delområde: 

Om huvudbanan förläggs långt norrut innebär detta att järnvägen i 

öster skulle hamna mycket nära tätbefolkade delar av Huskvarna, 

medan en sträckning i ett läge längre söderut skulle minska konflikt 

med bostadsområden. Ett läge långt norrut innebär vidare att pro-

filläget blir avgörande. Högre profil ger mindre andel tunnel, vilket 

innebär risk för störning på ytterligare bostadsområden och närre-

kreationsområden (exempelvis Bondberget).  

 

Kopplingspunktens principlösning: 

Kopplingspunkten byggs i flera plan och om någon av huvudba-

norna höjs upp ökar bullerspridningen och fler bostäder i exempel-

vis Norrahammar kan komma att störas av trafiken på huvudba-

nan. Kopplingspunktens läge medför en visuell påverkan och för-

stärkt barriär samt fragmentering i närrekreationsområde för bo-

ende i Tabergsdalen. 

 

 

 

 

Figur 78. Bedömd uppfyllelse av projektmål knutna till hänsynsmålet för 

stationsprincip J2B, Vättern centralt via bibana, med passage vid Jön-

köping tätort. Bedömningen är gjord för projektmål/miljöaspekter som 

bedömdes vara alternativskiljande. 
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6.5.1.5 Byggbarhet 

Tekniska förutsättningar: 

• Utfyllning i Vättern, kan vara kostsam/svår.  

• Station på bro. 

Grundläggningsförhållanden: 

• Risk för behov av pålning till stora djup längs delar av 

sträckan (centrala delarna). 

Byggbarhet: 

• Trångt, svårt med etableringsytor i centralt läge 

• Risk att krocka med befintliga bergrum i Bondberget. 

Fastighetsintrång: 

• Stort fastighetsintrång och rivningsbehov i centrala delar. 

Driftstörningar på andra system: 

• Korsar E4:an två gånger 

• Korsar befintlig järnväg 4 gånger. 

 

 

 

 
Figur 80. Bedömd byggbarhet för stationsalternativ J2B, Vättern 

centralt via bibana. 

 

 

Tillåtlighet: 

• Bedömt behov av skärning i Bondberget (Natura 2000-

område).  

 

Sammantaget bedöms stationsalternativ J2B innebära störst svå-

righeter och erbjuda lägst grad av byggbarhet av de studerade al-

ternativen. 

 

6.5.1.6 Kostnader 

Stationsalternativ J2B Vättern centralt via bibana bedöms vara det 

mest kostnadskrävande stationsalternativet av de kvarvarande stu-

derade. Den långa bibanan, det centrala läget, varav en hel del på 

bro utmed Vättern, omfattande fastighetsintrång samt långa tunn-

lar är kostnadsdrivande faktorer för stationsalternativ J2B. 

 

Figur 79 Västra centrum med Jönköping C vid Vättern 
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6.5.2 Stationsalternativ J6M, Tenhultsdalen, mellersta delen 

 

Figur 81. Princip för stationsalternativ J6 Tenhultsdalen. Markering av 

stationsalternativ i mellersta respektive södra delen. 

 

6.5.2.1 Målområde tillgänglighet och användbarhet 

Stationsalternativ J6M bedöms, genom kopplingspunktens place-

ring i anslutning till stationen och genom att trafiken på de olika 

riktningarna därmed separeras i stationen, kunna bidra till en ro-

bust anläggning och goda möjligheter att skapa en robust tidtabell. 

Uppehållstiderna för stannande tåg bedöms bli korta och res-

tidsmålen bedöms kunna nås med god marginal.  

 

Stationsalternativet erbjuder bytesfunktion mot Jönköpingsbanan 

och närhet till befintlig trafikplats vid väg 40. Jämförelsevis långa 

avstånd och anslutningsresor för potentiella resenärer och till mål-

punkter och arbetstillfällen innebär dock att tillgängligheten till och 

från stationen blir lägre än för de stationsalternativ som är belägna 

närmare Jönköping.  Stationsalternativ i Tenhultsdalen har kortare 

restid till Nässjö och de sydöstra delarna av länet än övriga stat-

ionsalternativ, men samtidigt lika mycket längre restid till orterna 

nordväst om Jönköping.  

 

 

 

6.5.2.2 Målområde utvecklingskraft 

Stationsalternativ J6M bedöms kunna medföra att restidsmålen 

överträffas och bedöms, genom jämförelsevis korta uppehållstider, 

resultera i att det blir attraktivt att göra uppehåll för höghastighets-

tåg. 

 

Ett stationsläge i mellersta delen av Tenhultsdalen bedöms vara 

enkelt att nå med tåg, bil och buss, men stora avstånd till bebyg-

gelse gör att stationen inte är tillgänglig till fots eller med cykel.  

 

Anslutningsresorna till centrala Jönköping/Huskvarna blir jämfö-

relsevis långa, vilket innebär att tillgänglighet till arbetsplatser och 

regionala målpunkter blir sämre än för stationsalternativ närmare 

staden. Potentialen att åstadkomma regionförstoring genom att 

knyta samman idag åtskilda arbetsmarknadsregioner genom ökad 

arbetspendling, bedöms därigenom vara betydligt lägre än för mer 

centrala stationsalternativ. Begränsade möjligheter till regionför-

storing innebär samtidigt att ett externt stationsläge i Tenhultsda-

len kan förväntas innebära lägre grad av regional utveckling och 

tillväxt till Jönköping och dess arbetsmarknadsregion. 

 

Det längre avståndet innebär vidare att stationen inte bedöms 

kunna integreras i stadsstrukturen och bidraget till näringslivets 

tillväxt och boendeattraktivitet i kommunen bedöms bli lägre än för 

mer centrala stationsalternativ. Ett stationsläge i mellersta Ten-

hultsdalen innebär att stationsområdet inte bedöms vara attraktivt 

för bostadsändamål eller för näringslivsetableringar. Efterfrågan på 

att exploatera i anslutning till stationen bedöms därför vara låg. 

 

 

Figur 82. Bedömd uppfyllelse av projektmål knutna till funktionsmålet 

för stationsalternativ J6M, Tenhultsdalen mellersta delen. 
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6.5.2.3 Fokusområde Landskap 

Stationens lokalisering: 

En ny station i det öppna jordbrukslandskapet bedöms medföra 

strukturomvandling som inte kan integreras i befintligt landskap, 

vilket medför negativa effekter för landskapets form samt rumslig-

het samt förståelsen för områdets kulturhistoria som är präglad av 

agrar verksamhet. Vidare medför en järnvägssträckning till ett stat-

ionsläge i mellersta Tenhultsdalen att strukturen kring Rogbergas 

sockencentrum ändras. 

 

Banans delområde: 

Den relativt flacka topografin skapar möjlighet för anläggningsty-

perna bank och skärning, som utan särskilda skyddsåtgärder skapar 

en fysisk barriär i odlingslandskapet från Rogberga till Odensjö. 

Barriärer som försvårar brukandet av jordbruksmarken kan inne-

bära strukturomvandling i form av igenväxning eller omvandling 

från jordbruk till skogsbruk. Vidare bedöms den visuella och fysiska 

barriäreffekten i Tenhultsdalen från nya sträckningen av väg 31 

förstärkas. 

 

Klevabergets naturreservat ligger inom studerat område och en 

passage innebär förlust av livsmiljöer (ädellövskog). I övrigt berörs 

varken ädellövskogsmiljöer, inklusive samband mellan dessa, eller 

viktiga barrskogsmiljöer, eller samband mellan dessa.  

 

Tillgodoses passager inom odlingslandskapet bedöms det finnas 

goda möjligheter att upprätthålla ekologiska samband.  

 

Kopplingspunktens principläge: 

Skalbrottet i landskapet förstärks och det finns en risk för struktur-

omvandling samt barriäreffekter (visuella och fysiska) invid Rog-

berga sockencentrum i Tenhultsdalen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5.2.4 Fokusområde Hälsa 

Stationens lokalisering: 

En ny station i det öppna jordbrukslandskapet bedöms medföra 

strukturomvandling som ändrar områdets karaktär från jordbruks-

bygd och därmed riskerar även områdets identitet för de som bor 

och verkar i området påverkas. Vidare bedöms en extern station, 

utan koppling till annan bebyggelse, kunna komma att upplevas 

som otrygg.  

 

Banans delområde: 

Området mellan Tenhultsdalen och Tabergsdalen, liksom Ten-

hultsdalen inom delområdet, är relativt glest befolkat och därmed 

är risken för störning i boendemiljöer begränsad. Vid järnvägens 

passage förbi Tabergsdalen är det som mest tätbefolkat och större 

bostadsområden kan komma att störas av järnvägen, framförallt av 

buller. Vidare ger järnvägen upphov till barriärverkan i tätortsnära 

odlingsbygd med rekreativa värden mellan Rogberga och Odensjö. 

 

Kopplingspunktens principlösning: 

Barriärverkan vid Rogberga förstärks och riskerar att dominera 

landskapsbilden på ett sätt som påverkar identiteten i ett relativt 

stort närområde. 

 

6.5.2.5 Fokusområde Resurser tillgängliga för människan 

Areella näringar: 

I Tenhultsdalen riskerar både stationens lokalisering och banans 

passager försvåra brukande p.g.a. barriäreffekt i det mest produk-

tiva tätortsnära jordbruksområdet 

 

 

 

 

 

Figur 83. Bedömd uppfyllelse av projektmål knutna till hänsynsmålet för 

stationsprincip J6M, Tenhultsdalen mellersta delen, med passage vid 

Jönköping tätort. Bedömningen är gjord för projektmål/miljöaspekter 

som bedömdes vara alternativskiljande. 
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6.5.2.6 Byggbarhet 

Tekniska förutsättningar: 

• Korta broar och tunnlar jämfört med övriga sträckor. 

Grundläggningsförhållanden: 

• Relativt goda förutsättningar, lösa jordar förekommer men 

jorddjup <20 meter. 

Byggbarhet: 

• God, utanför bebyggelse 

 

Fastighetsintrång: 

• Litet fastighetsintrång, mestadels skogs- och åkermark. 

Driftstörningar på andra system: 

• Korsar E4:an en gång 

• Korsar väg 40 en gång 

Korsar befintlig järnväg två gånger. 

 

 

 

 

 

Figur 85 Bedömd byggbarhet för stationsalternativ J6M, Tenhultsdalen 

mellersta delen. 

Sammantaget bedöms stationsalternativ J6M, i likhet med övriga 

externa stationsalternativ, innebära jämförelsevis små svårigheter 

och erbjuda god byggbarhet. 

 

6.5.2.7 Kostnader 

En sträckning med ett stationsläge i mellersta delen av Tenhultsda-

len har bedömts generera lägre kostnader än mer centrala stations-

alternativ. Kostnadsnivån har bedömts vara i nivå med övriga kvar-

varande externa stationsalternativ. 

 Figur 84 Södra och mellersta delen av Tenhultsdalen, riktning norrut mot Huskvarna, med Jönköpingsbanan till vänster och Tenhultsvägen till 

höger 
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6.5.3 Stationsalternativ J6S, Tenhultsdalen, södra delen 

 

Figur 86. Princip för stationsalternativ J6 Tenhultsdalen. Markering av 

stationsalternativ i mellersta respektive södra delen. 

 

6.5.3.1 Målområde tillgänglighet och användbarhet 

Stationsalternativ J6S bedöms, genom kopplingspunktens place-

ring i anslutning till stationen och genom att trafiken på de olika 

riktningarna därmed separeras i stationen, kunna bidra till en ro-

bust anläggning och goda möjligheter att skapa en robust tidtabell. 

Uppehållstiderna för stannande tåg bedöms bli korta och res-

tidsmålen bedöms kunna nås med god marginal.  

 

Stationsalternativet erbjuder bytesfunktion mot Jönköpingsbanan 

och närhet till väg 40. Jämförelsevis långa avstånd och anslutnings-

resor för potentiella resenärer och till målpunkter samt arbetstill-

fällen innebär dock att tillgängligheten till och från stationen blir 

lägre än för de stationsalternativ som är belägna närmare Jönkö-

ping.  Stationslägen i Tenhultsdalen har kortare restid till Nässjö 

och de sydöstra delarna av länet än övriga stationslägen, men sam-

tidigt lika mycket längre restid till orterna nordväst om Jönköping.  

 

 

6.5.3.2 Målområde utvecklingskraft 

Stationsalternativet i södra delen av Tenhultsdalen bedöms kunna 

medföra att restidsmålen överträffas och bedöms, genom jämförel-

sevis korta uppehållstider, resultera i att det blir attraktivt att göra 

uppehåll för höghastighetståg. 

 

Stationsalternativ J6S bedöms vara enkelt att nå med tåg, bil och 

buss, men stora avstånd till bebyggelse gör att stationen inte är till-

gänglig till fots eller med cykel. Anslutningsresorna till centrala 

Jönköping/Huskvarna blir jämförelsevis långa, vilket innebär att 

tillgänglighet till arbetsplatser och regionala målpunkter blir sämre 

än för stationsalternativ närmare staden. Potentialen att åstad-

komma regionförstoring genom att knyta samman idag åtskilda 

arbetsmarknadsregioner genom ökad arbetspendling, bedöms däri-

genom vara låg. Ett externt stationsläge i södra Tenhultsdalen kan 

därmed förväntas resultera i lägre grad av regional utveckling i 

Jönköping och dess arbetsmarknadsregion. 

 

Det längre avståndet innebär vidare att stationen inte bedöms 

kunna integreras i stadsstrukturen. Stationsalternativets bidrag till 

näringslivets tillväxt och boendeattraktivitet i kommunen bedöms 

bli lägre än för mer centrala stationslägen.  

 

Området i anslutning till ett stationsläge i södra Tenhultsdalen be-

döms inte vara attraktivt att exploatera i och stationen bedöms inte 

heller komma att bidra till att anslutande miljöer utvecklas positivt.   

 

 

 

Figur 87. Bedömd uppfyllelse av projektmål knutna till funktionsmålet 

för stationsalternativ J6S, Tenhultsdalen södra delen. 
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6.5.3.3 Fokusområde Landskap 

Stationens lokalisering: 

En ny station i det öppna jordbrukslandskapet bedöms medföra 

strukturomvandling som inte kan integreras i befintligt landskap, 

vilket medför negativa effekter för landskapets form samt rumslig-

het samt förståelsen för områdets kulturhistoria som är präglad av 

agrar verksamhet. 

 

Passagens delområde: 

Järnvägen bedöms få stor visuell påverkan i Tenhultsdalen och Ta-

bergsdalen, vilket innebär att riksintresse för kulturmiljö påverkas. 

Järnvägssträckningen innebär att intrång i de mest prioriterade 

naturtyperna (ädellövskog) undviks. Samtidigt innebär sträckning-

en att bullerfria barrskogsdominerade naturmiljöer drabbas av 

störning. 

 

Delområdet domineras av skog vilket gör det svårt för resande att 

orientera sig. Resenärerna får ingen koppling till staden och erbjuds 

få utblickar 

 

Det bedöms finnas en potential att förstärka de ekologiska kvali-

teterna i det sanddominerade området med sydvända, öppna sand-

slänter utmed banan. 

 

6.5.3.4 Fokusområde Hälsa 

Stationens lokalisering: 

Viss strukturomvandling kan förväntas för Tenhults tätort i form av 

att den urbana karaktären och kopplingen till Jönkö-

ping/Huskvarna stärks. 

 

Passagens delområde: 

Delområdet rymmer förutom samhället Tenhult bostadsområden 

söder om Odensjön och Tabergsdalen. För övrigt är det relativt 

glest befolkat. Det finns en risk för barriärverkan i/vid tätortsnära 

rekreationsområden. 

 

 

 

Figur 88. Bedömd uppfyllelse av projektmål knutna till hänsynsmålet för 

stationsprincip J6S, Tenhultsdalen södra delen, med passage vid Jönkö-

ping tätort. Bedömningen är gjord för projektmål/miljöaspekter som 

bedömdes vara alternativskiljande. 

 

6.5.3.5 Byggbarhet 

Tekniska förutsättningar: 

• Korta broar och tunnlar jämfört med övriga sträckor. 

Grundläggningsförhållanden: 

• Mycket sand och torv samt lera  

• Områden med stora jorddjup. 

Byggbarhet: 

• God, utanför bebyggelse. 

Fastighetsintrång: 

• Litet fastighetsintrång, mestadels skogs- och åkermark. 

Driftstörningar på andra system: 

• Korsar E4:an en gång 

• Korsar väg 40 en gång 

• Korsar befintlig järnväg två gånger. 

 

 

 

Figur 89. Bedömd byggbarhet för stationsalternativ J6S, Tenhultsdalen 

södra delen. 

 

Sammantaget bedöms ett stationsalternativ i södra delen av Ten-

hultsdalen innebära god byggbarhet, se Figur 89. I likhet med ett 

stationsalternativ i södra delen av Tabergsdalen, innebär ett stat-

ionsalternativ i södra delen av Tenhultsdalen sämre grundlägg-

ningsförhållanden än övriga externa alternativ. Byggbarheten är 

dock bättre och fastighetsintrången lägre, än övriga externa alterna-

tiv. 

 

6.5.3.6 Kostnader 

En sträckning med ett stationsalternativ i södra delen av Tenhults-

dalen har bedömts generera lägre kostnader än mer centrala stat-

ionsalternativ. Kostnadsnivån har bedömts vara i nivå med övriga 

kvarvarande externa stationsalternativ.
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6.5.4 Stationsalternativ J7N/M, Tabergsdalen, norra och mel-

lersta delen 

 

Figur 90. Princip för stationsalternativ J7 Tabergsdalen. Markering av 

stationsalternativ i norra, mellersta respektive södra delen. 

 

6.5.4.1 Målområde tillgänglighet och användbarhet 

Sträckan mellan stationen och kopplingspunkten bedöms bli di-

mensionerande och riskerar att generera låsningar som kan resul-

tera i tidstillägg. Fyrspår mellan station och kopplingspunkt kan 

vara nödvändigt för att undvika sådana låsningar och skapa ett ro-

bust system.  

 

Koppling mot konventionell järnväg av låg standard (Vaggerydsba-

nan) medför sämre möjligheter till effektiva byten än andra alterna-

tiv. Uppehållstiderna för stannande tåg bedöms bli korta, men res-

tiderna mot Malmö blir något längre eftersom kopplingspunkten 

ligger längre västerut. 

 

Stationsalternativet i norra eller mellersta Tabergsdalen bedöms 

resultera i en tillgänglighet till stationen för potentiella resenärer 

som är lägre än i de mer centrala stationsalternativen och i paritet 

med övriga externa stationsalternativ. Få resenärer bedöms kunna 

ta sig till stationen till fots eller med cykel, varför resor från station-

en förutsätter anslutningsresor med i huvudsak bil eller buss.  

Stationsalternativ i norra eller mellersta delen av Tabergsdalen er-

bjuder lägre tillgänglighet till arbetstillfällen och målpunkter för 

dem som reser till stationen, än stationsalternativ närmare centrala 

staden, men högre tillgänglighet än externa stationsalternativ 

längre från staden och befintlig bebyggelse. Generellt gäller att ju 

längre norrut inom stationsprincipen J7 Tabergsdalen, desto högre 

tillgänglighet. 

 

6.5.4.2 Målområde utvecklingskraft 

Ett stationsläge i norra eller mellersta delen av Tabergsdalen be-

döms medföra att restidsmålen uppnås, men inte att de överträffas.  

Jämförelsevis korta uppehållstider bedöms resultera i att det blir 

attraktivt att göra uppehåll för höghastighetståg. 

 

Ju längre norrut i Tabergsdalen, desto kortare blir anslutningsre-

sorna till Jönköping. Potentialen att skapa goda bussförbindelser 

till stationen bedöms vara god till lägen i norra delen av Tabergsda-

len, men sämre längre söderut. De nödvändiga anslutningsresorna 

kommer resultera i längre restider för resenärer med start eller mål 

i Jönköping/Huskvarna, varför potentialen att åstadkomma region-

förstoring genom att knyta samman idag åtskilda arbetsmarknads-

regioner genom ökad arbetspendling bedöms vara låg. Ett externt 

stationsläge i norra eller mellersta Tabergsdalen kan därmed för-

väntas resultera i lägre grad av regional utveckling i Jönköping och 

dess arbetsmarknadsregion. 

Ett stationsalternativ i norra eller mellersta delen av Tabergsdalen 

bedöms vidare bidra i mindre utsträckning till det regionala nä-

ringslivets utveckling och till ökad boendeattraktivitet i regionen. 

Ett stationsalternativ i de norra delarna av Tabergsdalen bedöms 

dock kunna integreras i befintlig stadsstruktur och därigenom bidra 

till tillväxten av det kommunala näringslivet och kommunens at-

traktivitet. 

 

Potentialen att utveckla området runt stationen bedöms vara lägre 

än för centrala stationsalternativ, men något högre än mer externa 

stationsalternativ.   

 

 

 

Figur 91. Bedömd uppfyllelse av projektmål knutna till funktionsmålet 

för stationsalternativ J7N/M, Tabergsdalen, norra eller mellersta delen. 

 

6.5.4.3 Fokusområde Landskap 

Stationens lokalisering: 

Det finns en ökad risk för strukturomvandling i Tabergsdalen, i 

form av att prägeln av industrihistoriska miljöer ändras. Det finns 

samtidigt fördelar med att ansluta stationen till tätortspräglad ka-

raktär. Utrymmet är dock begränsat och därmed erbjuds begrän-

sade möjligheter att integrera stationsmiljön i stadsbilden. 

 

Passagens delområde: 

Järnvägen bedöms få stor visuell påverkan i Tenhultsdalen och Ta-

bergsdalen, vilket innebär att riksintressen för kulturmiljö påver-

kas. Järnvägssträckningen innebär att intrång i de mest priorite-

rade naturtyperna (ädellövskog) undviks. Samtidigt innebär sträck-

ningen att bullerfria barrskogsdominerade naturmiljöer drabbas av 

störning. 
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Delområdet domineras av skog, vilket gör det svårt för resande att 

orientera sig. Resenärerna får ingen koppling till staden och erbjuds 

få utblickar. 

 

Det bedöms finnas en potential att förstärka de ekologiska kvali-

teterna i det sanddominerade området med sydvända, öppna sand-

slänter utmed banan. 

 

Kopplingspunktens principlösning: 

Kopplingspunktens läge i öppet odlingslandskap med äldre gårdar 

bedöms resultera i visuell påverkan och förstärkt barriär samt ökad 

fragmentering. 

 

6.5.4.4 Fokusområde Hälsa 

Stationens lokalisering: 

Viss strukturomvandling kan förväntas i Tabergsdalen, exempelvis 

vid Norrahammar/Hovslätt. Områdets urbana karaktär och kopp-

lingen till Jönköping/Huskvarna kan därmed stärkas. 

 

Passagens delområde: 

Delområdet rymmer förutom samhället Tenhult bostadsområden 

söder om Odensjön och Tabergsdalen. För övrigt är det relativt 

glest befolkat. Det finns en risk för barriärverkan i/vid tätortsnära 

rekreationsområden. 

 

Kopplingspunktens principlösning: 

Kopplingspunkten byggs i flera plan och om någon av huvudba-

norna höjs upp ökar bullerspridningen och fler bostäder i exempel-

vis Norrahammar kan komma att störas av trafiken på huvudba-

nan. Kopplingspunktens läge medför en visuell påverkan och för-

stärkt barriär samt fragmentering i närrekreationsområde för bo-

ende i Tabergsdalen. 

 

6.5.4.5 Fokusområde Resurser tillgängliga för människan 

En passage i mellersta delen av Tabergsdalen bedöms innebära intrång i 

produktiv jordbruksmark 

 

 

 

Figur 92. Bedömd uppfyllelse av projektmål knutna till hänsynsmålet för 

stationsprincip J7N/M, Tabergsdalen, norra och mellersta delen, med 

passage vid Jönköping tätort. Bedömningen är gjord för projekt-

mål/miljöaspekter som bedömdes vara alternativskiljande. 

 

6.5.4.6 Byggbarhet 

Tekniska förutsättningar: 

• Korta broar och tunnlar jämfört med övriga sträckor. 

Grundläggningsförhållanden: 

• Relativt goda förutsättningar, lösa jordar förekommer men 

jorddjup <20 meter. 

Byggbarhet: 

• God, utanför bebyggelse. 

Fastighetsintrång: 

• Litet fastighetsintrång, mestadels skogs- och åkermark. 

Driftstörningar på andra system: 

• Korsar E4:an en gång 

• Korsar väg 40 en gång 

• Korsar befintlig järnväg två gånger. 

 

 

 

Figur 93. Bedömd byggbarhet för stationsalternativ J7N/M, Tabergsda-

len norra och mellersta delen. 

 

Sammantaget bedöms stationsalternativ J7 N/M, i likhet med öv-

riga externa stationsalternativ, innebära jämförelsevis små svårig-

heter och erbjuda god byggbarhet. 

6.5.4.7 Kostnader 

En sträckning med ett stationsläge i norra eller mellersta delen av 

Tabergsdalen har bedömts generera lägre kostnader, än mer cen-

trala stationsalternativ. Kostnadsnivån har bedömts vara i nivå med 

övriga kvarvarande externa stationsalternativ.
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6.5.5 Stationsalternativ J7S, Tabergsdalen, södra delen 

 

Figur 94. Princip för stationsalternativ J7 Tabergsdalen. Markering av 

stationsalternativ i norra, mellersta respektive södra delen. 

 

6.5.5.1 Målområde tillgänglighet och användbarhet 

Sträckan mellan stationen och kopplingspunkten bedöms bli di-

mensionerande och riskerar att generera låsningar som kan resul-

tera i tidstillägg. Fyrspår mellan station och kopplingspunkt kan 

vara nödvändigt för att undvika sådana lösningar. Sträckan med 

behov av fyrspår är längre än vid stationsalternativ längre norrut i 

Tabergsdalen.  

 

Koppling mot konventionell järnväg av låg standard (Vaggerydsba-

nan) medför sämre möjligheter till effektiva byten än andra alterna-

tiv. Uppehållstiderna för stannande tåg bedöms bli korta, men res-

tiderna mot Malmö blir något längre. 

 

Stationsalternativ i södra Tabergsdalen, med jämförelsevis långa 

anslutningsresor och sämre kollektivtrafikanslutningar än övriga 

stationsalternativ, bedöms resultera i en tillgänglighet till stationen 

för potentiella resenärer som är lägre än i de mer centrala stations-

alternativen och övriga externa stationsalternativ. Tillgängligheten 

till arbetstillfällen och målpunkter för dem som reser till stationen 

bedöms bli sämre än stationsalternativ belägna närmare Jönkö-

ping, men ett stationsläge i södra Tabergsdalen erbjuder samtidigt 

närhet till stora arbetsplatser vid Torsvik.  

6.5.5.2 Målområde utvecklingskraft 

Stationsalternativet i södra delen av Tabergsdalen bedöms inte 

medföra att restidsmålen överträffas, men jämförelsevis korta up-

pehållstider, bedöms resultera i att det blir attraktivt att göra uppe-

håll för höghastighetståg. 

 

Ett stationsläge i södra Tabergsdalen ligger långt från Jönköping, 

men med närhet till E4:an, vilket gör stationen nåbar med bil och 

buss, om än med jämförelsevis långa anslutningstider. Stationsal-

ternativ bedöms inte vara nåbar till fots eller med cykel annat än för 

ett fåtal potentiella resenärer. Ett stationsläge i södra delen av Ta-

bergsdalen innebär jämförelsevis kortare anslutning mot Vaggeryd 

och Skillingaryd, men samtidigt längre anslutningsresor till alla 

övriga orter. Sammantaget bedöms bidraget till det regionala nä-

ringslivets utveckling och till ökad boendeattraktivitet bli mindre än 

vid mer centrala stationsalternativ. Ett externt stationsläge i södra 

Tabergsdalen kan därmed förväntas resultera i lägre grad av reg-

ional utveckling i Jönköping och dess arbetsmarknadsregion.  

 

Stationsalternativet bedöms inte kunna integreras i befintlig stads-

struktur och inte heller bidra till tillväxten av det kommunala nä-

ringslivet och kommunens attraktivitet. Potentialen att utveckla 

området runt stationen bedöms vara lägre än för centrala stations-

alternativ. Närheten till Torsvik kan attrahera viss verksamhet till 

stationsområdet, dock inte den typ av kontakt- och kunskapsinten-

siv verksamhet som torde attraheras mest av den tillgänglighet som 

ett stationsläge erbjuder. Området i stationens närhet bedöms inte 

vara intressant för bostadsexploatering.   

 

 

 

 

Figur 95. Bedömd uppfyllelse av projektmål knutna till funktionsmålet 

för stationsalternativ J7S, Tabergsdalen, södra delen. 
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6.5.5.3 Fokusområde Landskap 

Stationens lokalisering: 

För att göra stationsmiljön attraktiv behöver skalan i Torsvik an-

passas. 

 

Passagens delområde: 

Järnvägen bedöms få stor visuell påverkan i Tenhultsdalen och Ta-

bergsdalen, vilket innebär att riksintressen för kulturmiljö påver-

kas. Järnvägssträckningen innebär att intrång i de mest priorite-

rade naturtyperna (ädellövskog) undviks. Samtidigt innebär sträck-

ningen att bullerfria barrskogsdominerade naturmiljöer drabbas av 

störning. 

 

Delområdet domineras av skog, vilket gör det svårt för resande att 

orientera sig. Resenärerna får ingen koppling till staden och erbjuds 

få utblickar. 

 

Det bedöms finnas en potential att förstärka de ekologiska kvali-

teterna i det sanddominerade området med sydvända, öppna sand-

slänter utmed banan. 

 

Kopplingspunktens principlösning: 

Kopplingspunktens läge innebär en konflikt med riksintresset Ta-

berg. I området för kopplingspunkten återfinns omfattande förhi-

storiska lämningar från järnhantering. 

 

6.5.5.4 Fokusområde Hälsa 

Stationens lokalisering: 

Stationsalternativet bedöms inte få någon påverkar på identiteten 

för Torsvik. Ett stationsläge i södra delen av Tabergsdalen, nära 

Torsvik, bedöms kunna medföra att sambanden mellan Tabergsda-

len och Jönköping kan stärkas. Samtidigt, om inte stationsmiljön 

kopplas till områden där människor vistas mer regelbundet, kan en 

extern station vid Torsvik komma att upplevas som otrygg. 

 

Passagens delområde: 

Delområdet rymmer förutom samhället Tenhult bostadsområden 

söder om Odensjön och Tabergsdalen. För övrigt är det relativt 

glest befolkat. Det finns en risk för barriärverkan i/vid tätortsnära 

rekreationsområden. 

 

 

Kopplingspunktens principlösning: 

Kopplingspunktens läge påverkar närrekreationsområde väster om 

Norrahammar/Taberg. Vidare bidrar läget till att banans barriär 

förstärks och till fragmentering av området. Den nya järnvägen och 

kopplingspunkten, förutsatt att anläggningen förläggs ovan mark, 

kommer innebära bullerpåverkan. 

 

 

 

Figur 96. Bedömd uppfyllelse av projektmål knutna till hänsynsmålet för 

stationsprincip J7S, Tabergsdalen, södra delen med passage vid Jönkö-

ping tätort. Bedömningen är gjord för projektmål/miljöaspekter som 

bedömdes vara alternativskiljande. 

 

6.5.5.5 Byggbarhet 

Tekniska förutsättningar: 

• Korta broar och tunnlar jämfört med övriga sträckor 

Grundläggningsförhållanden: 

• Mycket sand och torv samt lera.  

• Områden med stora jorddjup. 

Byggbarhet: 

• God, utanför bebyggelse. 

Fastighetsintrång: 

• Litet fastighetsintrång, mestadels skogs- och åkermark. 

Driftstörningar på andra system: 

• Korsar E4:an en gång. 

• Korsar väg 40 en gång. 

• Korsar befintlig järnväg två gånger. 

 

Sammantaget bedöms ett stationsläge i södra delen av Tabergsda-

len innebära god byggbarhet.  I likhet med ett stationsläge i södra 

delen av Tenhultsdalen innebär ett stationsläge i södra delen av 

Tabergsdalen sämre grundläggningsförhållanden än övriga externa 

alternativ. Byggbarheten är dock bättre och fastighetsintrången 

lägre än övriga externa alternativ. 

 

Figur 97. Bedömd byggbarhet för stationsalternativ J7S, Tabergsdalen 

södra delen. 

 

6.5.5.6 Kostnader 

En sträckning med ett stationsläge i södra delen av Tabergsdalen 

har bedömts generera lägre kostnader än mer centrala stationslä-

gen. Kostnadsnivån har bedömts vara i nivå med övriga kvarva-

rande externa stationsalternativ.
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6.6 Sammanfattning urval av stationsalternativ 

Detta kapitel har redogjort för urvalsprocessen av möjliga, rele-

vanta och byggbara stationsalternativ i Jönköping. De alternativ för 

Station Jönköping som analyserats i denna process framgår av Fi-

gur 98 här intill.  

 

Urvalsprocessen har genomförts i två steg, där det första steget ba-

serats på en översiktlig analys av de nio stationsalternativ som 

identifierades i arbetet med Översiktlig design och systemlösning. 

Därefter har andra steget i urvalsprocessen genomförts, baserat på 

en mer fördjupad analys av de kvarvarande stationsalternativen. 

Detta urval har resulterat i att fyra stationsalternativ, sammanvägt, 

bedömts bidra i högre grad till uppfyllelsen av de olika projektmå-

len och/eller bedömts vara bättre än de andra stationsalternativen, 

med avseende på kostnader och byggbarhet. Den fördjupade ana-

lysen av dessa fyra stationsalternativ presenteras i rapportens efter-

följande kapitel.  

 

Figur 99 på efterföljande uppslag illustrerar den bedömning av 

uppfyllelsen av de olika projektmålen respektive bedömning av 

byggbarhet, som gjorts inför andra steget av urvalsprocessen. De 

fyra kvarvarande stationsalternativen återfinns längst till höger i 

figuren.

Figur 98 Analyserade alternativ för Station Jönköping 
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Figur 99.  Bedömning av måluppfyllelse samt byggbarhet inför det andra steget av avgränsningen. 
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7 Analys och beskrivning av stations-
alternativ 

De alternativ som valdes ut i urvalsprocessens andra steg kommer 

här att beskrivas djupare med avseende på möjlig utformning, ge-

nomförbarhet, systemeffekter och behov av och möjlighet till övriga 

investeringar för att förbättra måluppfyllelse och systemfunktion.  

7.1 Stationsprincip J4, Munksjön via huvudbana 

Stationsprincip J4 Munksjön via huvudbana är ett av de alternativ 

som studerats vidare efter urvalsprocessens steg 2. Alternativet 

beskrivs med avseende på förutsättningar, följd- och kringinveste-

ringar, effekter och kostnader. Stationsprincip J4 innebär en hu-

vudbana genom Jönköping längs vilken en station förläggs inom 

Södra Munksjöns utvecklingsområde.  

 

 

Figur 101. Topografi längs stationsprincipens studerade passage vid 

Jönköping tätort.  

7.1.1 Beskrivning av passage och stationslösning 

Den stora höjdskillnaden ner till Jönköpings dalgång mot det om-

kringliggande landskapet, medför att sträckningen in mot Munk-

sjön både öster och väster om stationen kan komma att gå i långa 

tunnlar. Behovet av att passera annan infrastruktur, såsom E4:an, 

innebär att järnvägen troligtvis skulle passera dalgången på bro och 

att även stationsläget förläggs på bro. I den principutformning för 

Station Jönköping som studeras i denna utredning ligger huvud-

tågsspåren ytterst på stationen, vilket medför att dessa ligger cirka 

60 meter isär.  

Med denna principutformning och med höghastighetsjärnvägens 

geometrikrav med stora radier skulle isärdragningen på 60 meter 

komma att ge stora spåravstånd över en relativt lång sträcka, innan 

spåren kan gå ihop till det normala spåravståndet 4,5 meter. Det 

skulle innebära att tunnlarna in och ut mot Jönköping helt eller 

delvis kan komma att byggas som enkelspårstunnlar och att hela 

passagen kan behöva ha en stor bredd. Passagen av Jönköping är 

anpassad för hastighetsintervallet 250–320 km/h.  

 

På lämplig raksträcka väster om Station Jönköping anläggs kopp-

lingspunktens växlar, vilket kan komma att ske inne i berget. Vid 

förgreningen innebär det då att uppspåret i riktning från Malmö 

korsar över eller under huvudbanan mot Göteborg planskilt i ber-

get. Väster om kopplingspunkten antas huvudbanan fortsätta i tun-

nel till en lämplig punkt där den profilmässigt och miljömässigt kan 

komma upp i markplan. Förgreningen söderut kan komma att gå 

upp i markplan och fortsätta söderut på västra sidan om Tabergsda-

len. 
  

Figur 100. Passage vid Jönköping tätort för alternativ J4, Munksjön via huvudbana. 
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7.1.2 Stationslägets följdinvesteringar 

Följdinvesteringar är objekt som erfordras tillsammans med ut-

byggnaden av anläggningen för höghastighetsjärnväg för att denna 

skall fungera som avsett. Följdinvesteringarna ingår i utvärderingen 

av stationsprincipen avseende funktion. Kostnaden ingår i den be-

dömda jämförande totalkostnaden för stationsprincipen med tillhö-

rande passageområde.   

 

Nr 1 Effektivt resandeutbyte mellan höghastighetsstation 

och Jönköpingsbanan/Vaggerydsbanan.  

För att det regionala infrastruktursystemet ska fungera bedöms att 

ett effektivt resandeutbyte mellan Jönköpingsbanan och höghastig-

hetsstationen inom Södra Munksjöns utvecklingsområde erfordras. 

Följande har i denna studie antagits som en möjlig lösning. 

  

• 1A Vändstation för konventionell järnväg  

Vändstation för Jönköpingsbanan vid höghastighetsstation-

en. Vändstationen antas ligga i markplan i anslutning till 

höghastighetsstationen. 

Behovet antas vara 4 spår och 2 plattformar. 

• 1B Upprustning med dubbelspår A6 till konvention-

ell station vid höghastighetsstation 

Upprustning och utbyggnad till dubbelspår från vändstat-

ionen vid höghastighetsstationen till triangelspåret vid A6 

(se 1C) för att klara kapaciteten för tillkommande och avgå-

ende tåg. 

• 1C Triangelspår vid A6  

Utbyggnad av triangelspår för anslutning av Jönköpingsba-

nan till höghastighetsstationen till/från Huskvarna/Nässjö 

eftersom station i södra Munksjöområdet i nuläget enbart 

kan nås med tåg i riktning till/från Jönköping C. 

• 1D Uppställning för vändstation  

Möjlighet för uppställning eftersom vissa ingående trafiklin-

jer för Jönköpingsbanan antas ha start- och slutpunkt vid 

Södra Munksjön. Uppställningen antas ligga i anslutning till 

uppställningsspår för höghastighetsjärnvägen. 

Behovet antas vara 4 spår.  

 

Nr 2 Nytt resecentrum för höghastighetsjärnvägen.  

Resecentrum i södra Munksjöområdet för både höghastighetsjärn-

vägens och Jönköpingsbanans behov. Kostnad omfattar statlig 

finansiering enligt fastlagda riktlinjer. 

 

 

 

Nr 3 Omloppsnära uppställning höghastighetståg 

Möjlighet för uppställning och service, så kallad omloppsnära upp-

ställning, erfordras eftersom vissa trafiklinjer antas ha start- och 

slutpunkt vid Jönköping höghastighetsstation. Behoven kommer av 

att Station Jönköping blir en knutpunkt i systemet. Uppställningen 

bör ske i höghastighetsstationens närhet.  Antaget behov för upp-

ställning är för 5–6 stycken 250 meter långa fordon. 
  

Figur 102. Följd- och kringinvesteringar för stationsprincip J4. Följdinvesteringar är markerade i rosa och kringinvesteringar i gult på kartan och 

i listan. 
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7.1.3 Kringinvesteringar 

Kringinvesteringar är objekt som förbättrar funktionen och den 

funktionella måluppfyllelsen för stationsprincipen, men som inte är 

en nödvändighet för att stationen ska fungera. Kringinvesteringar-

na ingår inte i utvärderingarna för måluppfyllelse och kostnaden 

ingår inte i den bedömda jämförande totalkostnaden för stations-

principen med tillhörande passageområde. 

 

Nr 1 Kapacitetshöjande åtgärder Jönköpingsbanan 

• 1A Kapacitetshöjande åtgärder Nässjö-Tenhult  

Kapacitetsbrist kan uppstå på grund av ökad efterfrågan på 

regionalt resande till höghastighetsstationen. Behov av för-

stärkt kapacitet genom exempelvis mötesspår och mö-

tesstationer mellan Nässjö och Tenhult kan uppstå.  

• 1B Kapacitetshöjande åtgärder Tenhult-A6 

Kapacitetsbrist kan uppstå på grund av ökad efterfrågan på 

regionalt resande till den nya stationen i södra Munksjöom-

rådet. Ökat resande uppstår efter ändring av Vaggerydsba-

nan med anslutning till Jönköpingsbanan då Byarum–

Tenhult har tagits i trafik. Behov av förstärkt kapacitet ge-

nom exempelvis mötesspår eller dubbelspår och mötesstat-

ioner mellan Tenhult och triangelspåret vid A6 kan uppstå.  

• 1C Kapacitetshöjande åtgärder A6-Jönköping C  

Kapacitetsbrist kan uppstå på grund av ökad efterfrågan på 

regionalt resande till den nya stationen i södra Munksjöom-

rådet. Behov av förstärkt kapacitet genom exempelvis mö-

tesspår eller dubbelspår, och mötesstationer mellan triang-

elspåret vid A6 och Jönköping C kan uppstå.  

• 1D Kapacitetshöjande åtgärder Jönköping C-

Falköping  

Kapacitetsbrist kan uppstå på grund av ökad efterfrågan på 

regionalt resande till den nya stationen i södra Munksjöom-

rådet. Behov av förstärkt kapacitet genom exempelvis mö-

tesspår eller dubbelspår, och mötesstationer mellan Jönkö-

ping C och Falköping kan uppstå.  

 

Nr 2 Konventionell järnväg i upphöjt läge inom Södra 

Munksjön  

Vändstation för Jönköpingsbanan i södra Munksjöområdet i upp-

höjt läge. Vändstationen antas ligga i anslutning till höghastighets-

stationen. Upphöjt läge istället för markförlagt kan möjliggöra 

bättre stadsutveckling. Ersätter i så fall Följdinvestering 1A och 

behovet är detsamma: 4 spår och 2 plattformar.  

 

Nr 3 Ökad kapacitet höghastighetsjärnväg mellan kopp-

lingspunkt och höghastighetsstation (fyrspår) 

Kapacitetsbrist och problem med robusthet kan uppstå i höghastig-

hetssystemet på grund av avståndet mellan kopplingspunkten och 

höghastighetsstationen då en relativt lång sträcka trafikeras av både 

riktning Malmö och Göteborg på antaget dubbelspår.  Som möjlig 

lösning antas fyrspår från kopplingspunkten till stationen. 

7.1.4 Övriga investeringar 

Övriga investeringar är objekt som antas utföras och finansieras 

fristående från utbyggnaden av anläggningen för höghastighets-

järnväg. Det antas att de utförs tidsmässigt och med lösningar som 

inte är negativa för utbyggnaden. Övriga investeringar ingår i ut-

värdering som gjorts avseende måluppfyllelse av funktionsmålen. 

Kostnaden ingår inte i den bedömda jämförande totalkostnaden för 

stationsprincipen med tillhörande passageområde. Övriga investe-

ringar ligger inte i nationell plan 2014–2025 och uppgår till 1400–

3000 Mkr. 

 

• 1 Flytt av Jönköpings godsbangård 

Den stadsutveckling som sker, vilken även omfattar om-

vandling av området Södra Munksjön, inom vilken Jönkö-

pings godsbangård är belägen, innebär att den typ av verk-

samhet som bedrivs på bangården av kommunen ej harmo-

nierar med den framtida utvecklingen av området. Funkt-

ionerna bangården idag fyller antas ha flyttats utanför sta-

den. 

• 2 Avveckling av del av Vaggerydsbanan 

Banans standard, påverkan på stadsutveckling och behov av 

kortare restider mellan tätorter söder om Jönköping och 

Jönköping är motiv till att trafikering på delen från Bya-

rum/Månsarp till Jönköping avvecklas. Ingen spåranlägg-

ning antas vara kvar i utvecklingsområdet Södra Munksjön. 

Investeringen förutsätter nysträckning Vaggerydsbanan de-

len Byarum–Tenhult enligt nedan. 

• 3 Nysträckning Vaggerydsbanan delen Byarum–

Tenhult 

Behov av kortare restider mellan tätorter söder om Jönkö-

ping. Upprustning av Värnamo–Byarum för höjd största till-

låtna hastighet och elektrifiering. Nybyggnation av 25 km 

enkelspårig järnväg Byarum–Tenhult.  

  

Figur 103. Schematisk bild över höghastighetsjärnvägen, den konventionella järnvägen och den gemensamma uppställningsbangården vid stat-

ionsprincip J4. Figuren är ej skalenlig. 
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7.1.5 Effekter på tillgänglighet, användbarhet och samhälls-

utveckling 

Stationsprincipen ligger där det nord-sydliga stråket centrum–E4 

korsar det öst-västliga stråket, som utgörs av väg 40 i väster och väg 

40/E4 i öster. Ur kommunikationssynpunkt är det därmed två vik-

tiga stråk som korsar varandra.  

 

Stationsalternativ J4, Munksjön via huvudbana eller J5, Munksjön 

via bibana skapar utvecklingspotential i Jönköpings centrum. Stat-

ionen ligger i utkanten av centrala Jönköping och effekten på tätor-

ten av de två varianterna bedöms bli liknande med små variationer 

och nyanser. 

 

Stationsalternativ J4, Munksjön via huvudbana skulle innebära ett 

stationsläge nära Barnarpsgatan, som är den stora infartsvägen 

söderifrån in till centrala Jönköping. Linje 1 och 3 i stadstrafikens 

nuvarande stomnät passerar stationsläget och ger därmed en direkt 

koppling till centrum och österut mot Huskvarna samt mot Råslätt i 

söder. Samtliga busslinjer till och från Gnosjö, Värnamo och Sävsjö 

samt de flesta södergående lokalbussar stannar vid närbelägna 

Kämpevägen.  

 

Stationsalternativet vid Södra Munksjön har det största upptag-

ningsområdet och erbjuder högre tillgänglighet än de andra stat-

ionsalternativen, både för avresande och ankommande resenärer. 

Fler än 100 000 invånare beräknas kunna nå stationen inom 10 

minuter med bil, vilket är 25 % än med alternativ J8, Odensjö. Vi-

dare beräknas cirka 60 000 arbetsplatser kunna nås på samma res-

tid, se Figur 105. Alternativet vid Södra Munksjön medför en god 

tillgänglighet till det övergripande vägnätet. Det bedöms dock fin-

nas en risk för att kapaciteten blir otillräcklig i det lokala trafiksy-

stemet.    

 

Stationsalternativ J4, Munksjön via huvudbana har ett strategiskt 

läge utifrån ett stadsbyggnadsperspektiv, men kräver åtgärder för 

att få den framkomlighet som krävs för att fungera som ett ar-

betspendlingsnav från Jönköping till de andra regionala målpunk-

terna.  

 

Utifrån ett sammantaget regionalt perspektiv (resor till och från 

Jönköpingsregionen) framstår Munksjöalternativet som bra med 

tanke på att stationen är kopplad till väg- och järnvägsnätet.  

 

 

Figur 104. Tillgänglighet till stationsläge vid Munksjön från bebyggda och planerade områden. 
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Stationsprincip J4, Munksjön via huvudbana har ett strategiskt läge 

relativt mitt i Jönköping och med bra anslutningar till centrum. 

Därigenom erbjuds goda förutsättningar för stationsområdet att 

kunna utvecklas till ett nav för regional arbetspendling, framför allt 

till andra stationsorter inom höghastighetsjärnvägssystemet.  

 

Ett stationsläge söder om Munksjön innebär att stationen skulle bli 

väl integrerad i staden och erbjuda hög tillgänglighet till stationen 

för de boende samt till arbetstillfällen och målpunkter för ankom-

mande resenärer från andra orter. 

 

Stationsalternativet vid Södra Munksjön ligger inom gång- och cy-

kelavstånd från centrala Jönköping, med arbetstillfällen och reg-

ionala målpunkter och med en, jämfört med övriga stationsalterna-

tiv, stor andel av kommunens befolkning inom 15-20 minuters cy-

kelavstånd från stationen, se Figur 106.  

 

Stationsprincip J4, Munksjön via huvudbana bedöms ha stor pot-

ential att attrahera turismrelaterade och kontaktintensiva verksam-

heter samt för tillfälliga arbetsresor från andra stationsorter utmed 

höghastighetsjärnvägen. Genom att ligga i ett område där arbets-

platser för tjänstesektorn, högskolerelaterad verksamhet och vård-

sektorn är starkt representerad, förstärks Jönköpings attraktions-

kraft för arbetsplatser som kan nås från närliggande regioncent-

rum.   

 

Ur ett arbetspendlingsperspektiv kommer ett stationsläge vid 

Munksjön att gynna en interregional tillgänglighet från andra reg-

ioncentrum till Jönköpings arbetsplatser framför resor ut till andra 

regioncentrum. Ett stationsläge i området söder om Munksjön be-

döms komma att bidra till att stärka Jönköping centrums attrakt-

ionskraft som hela regionens kärna.  

 

Den planerade utvecklingstakten för området söder om Munksjön 

gör att projektet kommer att sättas igång inom en nära tidshori-

sont. Området kommer delvis att vara bebyggt innan en höghastig-

hetsstation kan komma i drift. Eftersom planprogrammet har för-

utsatt en station längs höghastighetsjärnvägen har till viss del effek-

ter och konsekvenser av en station redan inkluderats i programmet.  

 

Med stationsprincip J4, Munksjön via huvudbana kan dock station-

ens och järnvägssystemets utrymmesbehov komma att bli större än 

man planerat för i stadsutvecklingsprojektet för Södra Munksjön. 

En förtätning eller en högre exploateringsgrad i de områden som 

reserverats för järnvägs- och stationsområdet kan ske i efterhand. 

Det finns dock en risk att exploateringspotentialen kan komma att 

begränsas av brist på tillgänglig mark, bland annat till följd av att 

marken intill motorvägen och järnvägen är bullerutsatt.  

 

Utifrån ett marktillgänglighetsperspektiv är ett stationsläge vid 

Munksjön väl integrerat i stadens mest attraktiva läge. Området 

erbjuder goda möjligheter till förtätning av staden genom omvand-

ling av befintliga verksamhetsområden i nära anslutning till stadens 

centrum. En station på höghastighetsjärnvägen skulle komma att 

fungera som en strukturerande målpunkt i den täta blandstad som 

planeras i området söder om Munksjön.  

 

 

Figur 106. Beräknat antal boende (år 2030) inom olika restidsintervall 

med cykel från respektive stationsalternativ. 

Området söder om Munksjön är ett naturligt område för utveckling 

av stadskärnan.  Oavsett om det blir en station eller inte kommer 

området att utvecklas som blandstad, men där utvecklingstakt och 

ytfördelning beror på förverkligandet av en station för höghastig-

hetståg inom området.   

 

 

Figur 107. Restider för bil mellan stationsprincip J4 och regionala mål-

punkter. 

Figur 105. Beräknat antal arbetstillfällen respektive boende (år 2030) som nås från stationsprincip J4, Munksjön via huvudbana med olika restid. 
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Tillgängligheten till den nya stationen bedöms vara hög, men förut-

sätter samtidigt att tillkommande trafik i staden kan hanteras och 

att framkomligheten för alla transportslag inte försämras. Området 

runt stationen planeras för en massiv utbyggnad av bostäder, han-

del och kontor och många olika transportbehov skall samsas inom 

området. Åtgärder i form av anpassningar av kollektivtrafiksyste-

met och den närliggande infrastrukturen bedöms vara nödvändiga 

för att säkerställa den framkomlighet som krävs för att hög tillgäng-

lighet skall uppnås.  

 

En förutsättning för god tillgänglighet till stationen är att den an-

slutande kollektivtrafikens framkomlighet säkras och att högklas-

siga kollektivtrafikstråk ansluter till stationen. Denna koppling mel-

lan stads- och infrastrukturutveckling medför stora fördelar, men 

innebär ett stort behov av samordning mellan aktörer som jobbar 

med olika tidshorisonter.  

 

Befintligt kollektivtrafiksystem behöver ses över då staden kommer 

att få två stationer inom ett relativt litet centrum. Kopplingen mel-

lan dessa stationer behöver hanteras och struktureras med hjälp av 

ett robust kollektivtrafiksystem som har hög punktlighet och tur-

täthet och på så vis minskar tidsavståndet. En studie av flytt av re-

secentrum behöver göras. Busslinjesystemet, som är strukturerat 

kring Jönköpings centralstation, behöver utvecklas ytterligare för 

att täcka en höghastighetsstations behov. 

 

En översyn av ytanvändning av olika trafikslag på gatorna i hela 

centrum behöver göras för att tydliggöra behov av framkomlighet 

till stationer och mellan stationer. Vägnätet behöver anpassas i 

storlek och utformning till nya järnvägslinjer och stationens omfat-

tande ytbehov. Enligt stadutvecklingsprojekt vid Munksjön kom-

mer stationen att ligga i en tätbebyggd stadsmiljö. Bilframkomlig-

het kan ställa till problem och kräva omfattande parkeringsytor för 

att fungera bra för arbetspendling till Linköping och Borås.  

7.1.6 Samhällsnyttor 

Jönköping utgör redan idag ett betydelsefullt regionalt centrum, 

med de funktioner som tillhör en residensstad, med statliga myn-

digheter och med akademisk utbildning. Därutöver finns viktiga 

regionala funktioner såsom regionsjukhus och flygplats. Utbyggnad 

av höghastighetsjärnvägen ger staden en drastiskt förbättrad nat-

ionell tillgänglighet. Med förhållandevis korta restider till storstads-

regionerna, som blir följden av trafiken på höghastighetsjärnvägen, 

kan samhällsnyttan bli betydande. Hur stora samhällsnyttorna kan 

bli är delvis beroende av stationens lokalisering och hur en stat-

ionsuppbyggnad kan samordnas med utveckling av bebyggelse och 

lokal/regional trafik. 

 

Ett stationsläge vid Munksjön ger möjlighet att förstärka samhälls-

nyttorna med ökad nationell tillgänglighet genom att utveckla de 

förhållandevis stora markytorna i centralt läge. Närhet till befintliga 

centrum och kontaktintensiva verksamheter ger goda förutsätt-

ningar för arbetsplatsutveckling i staden. 

 

Närheten till befintligt centrum, tillgång till exploateringsbara 

markytor, potentiellt god lokal och regional tillgänglighet med kol-

lektivtrafik samt god tillgänglighet för biltrafik förstärker den nytta 

som en höghastighetsstation ger upphov till. Kombinationen av 

förutsättningar ger en stor potential, både för att utveckla Jönkö-

ping som centrum och som regional tillväxtmotor. Samtidigt med-

för den centrala lokaliseringen möjligheter till en hållbar trafikför-

sörjning till såväl höghastighetsstationen, som till den nya stadsde-

len söder om Munksjön.  

 

För att realisera den potentiella samhällsnyttan krävs att den lokala 

samhällsplaneringen lägger vikt vid kollektivtrafikens utveckling 

samt på eventuella framkomlighetsproblem på det lokala vägnätet. 

7.1.7 Förutsättningar för byggnation 

För att bedöma förutsättningar för byggnation av höghastighets-

järnvägen för stationsprincip J4, Munksjön via huvudbana har to-

pografi, markförhållanden, fastighetsintrång, anläggningstyper och 

byggbarhet analyserats.  

 

7.1.7.1 Topografi 

Området öster om Tenhultsdalen är beläget på mellan +215 och 

+240 meters nivå. Tenhultsdalen utgör en korsande sänka och 

markytan sjunker till +130. Strax väster om Tenhultsdalen är mark-

ytan belägen på cirka +195 varefter Bondberget tar vid. Bondberget 

och topografin stiger till cirka +285 meter. Efter Bondberget sluttar 

markytan sakta från +190 till +90 ner mot Munksjön som är ett 

plant område i Vätternsänkan. Vätternsänkans västra sida är brant 

och här stiger topografin snabbt till +230. Ytterligare västerut är 

markytan relativt jämn kring +230 meter. 

7.1.7.2 Markförhållanden 

Geotekniska undersökningar visar att området kring Munksjön 

består av upp till 110 meter mäktiga jordlager bestående av lösa 

jordar. Jordlagerföljden utgörs vanligen av 1-2 meter tjocka fyll-

nadsmassor som överlagrat ett 2-5 meter mäktigt torvlager. Under 

torven ligger sand som blir fastare med ökat djup. I sandlagren fö-

rekommer även mellanliggande moränlager eller blockiga isälvsav-

lagringar.  

 

Österut från Munksjöområdet dominerar morän där jorddjupskar-

tan anger mäktigheter upp till 30 meter. Vid passage av Bondberget 

är berget ytligt beläget. Svackor i berget på grund av nord-

nordvästligt strykande svaghetszoner i berg kan förekomma. Ten-

hultsdalen domineras av glaciala leror och isälvsavlagringar som 

anges uppnå mäktigheter på upp till 20 meter. I området öster om 

Tenhultsdalen stiger topografin, och marken består av berg i dagen, 

morän och mindre områden med torv, glaciala leror och isälvsav-

lagringar. Jordlagrens mäktigheter anges i jorddjupskartan sällan 

uppgå till mer än 5 meter.  

 

Västerut från området söder om Munksjön, där järnvägen går ur 

Jönköpings dalgång, stiger topografin och berget ligger cirka 0-20 

meter under markytan. Här dominerar lermorän och det är vanligt 

att berg påträffas i markytan. Mindre förekomster av isälvsavlag-

ringar, postglacial lera eller sand påträffas även. Ytterligare längre 

västerut tar ett större område med isälvsavlagringar och även torv-

mark vid och jorddjupen blir mäktigare (cirka 10-30 meter). En 

linjeföring i ett sydligare läge är därför att föredra ur grundlägg-

ningssynpunkt.  

 

Angivna jorddjup från SGU:s jorddjupsmodell har högre noggrann-

het inne i tätorten där antalet mätpunkter i form av brunnsborr-

ningar är relativt stort, jämfört med uppgifterna mer perifert där 

färre borrpunkter utgör underlag för modellen. 

 

De rådande geotekniska förhållandena gör att alternativ J4 är tek-

niskt komplicerat och kostnadsdrivande.  
 

7.1.7.3 Bebyggelse och fastighetsintrång 

Ett stationsläge söder om Munksjön kan inte nås utan påverkan på 

befintlig bebyggelse. En försiktig uppskattning är att mellan 20 och 

40 byggnader kommer att behöva rivas. I området planeras dock 

omfattande bostadsbyggnation som ska påbörjas 2017. Vilket fas-

tighetsintrång och vilka rivningar som blir aktuella på grund av 

denna förändring är inte studerat i denna utredning. I området fö-

rekommer även en befintlig bangård som kan komma att beröras av 

järnvägen. 

Öst om stationsläget går järnvägen i betongtunnel genom befintlig 

golfbana innan bergtunnel nås. Väst om stationsläget skär järnvä-
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gen genom ett kvarter med flerfamiljshus innan järnvägen går in i 

bergtunnel. 

 

7.1.7.4 Anläggningstyper 

Eftersom stationsalternativet är beläget nära E4:an och även behö-

ver korsa väg 40 är det rimligt att även själva stationen behöver 

anläggas på låg bro. Jordlagren i området består av sand och lera. 

Jorddjupen anges i jorddjupskartan som högst varierande med 

mäktigheter från 3 meter till över 100 meter. Grundläggningen av 

broar anses kunna bli besvärlig på grund av de stora jorddjupen, 

dock bör det kunna utföras med konventionell teknik, som frikt-

ionspålar och spetsburna pålar.  Österut planeras golfbanan passe-

ras i betongtråg eller betongtunnel och Bondberget i bergtunnel, 

medan Tenhultsdalen och befintlig järnväg kan passeras på bro. I 

syfte att undvika en mycket hög bro kan höghastighetsjärnvägen gå 

i bergtunnel österut från Tenhultsdalen. Huruvida Huskvarnaån 

passeras i bergtunnel eller bro beror på optimering av linjeföring i 

nästa skede. 

 

Västerut från området söder om Munksjön går höghastighetsjärn-

vägen in i en över 3 km lång bergtunnel. Uppgången till markytan 

från bergtunneln bedöms bli problematisk. Strävar man efter en 

kort tunnel kan uppgången komma att kräva tråg eller betongtun-

nel då myrmarker är frekvent förekommande. Alternativt kan en 

längre bergtunnel väljas och då kan även skyddsvärda objekt som 

flygfält och Dumme mosse passeras i bergtunnel. Passage i berg-

tunnel under mossar är inte helt oproblematiskt då detta ofta för-

knippas med surt grundvatten som förkortar livslängden hos be-

tong och bergförstärkning.  
 

7.1.7.5 Byggbarhet 

Området som utgörs av Vätternsänkan är tätt bebyggt och det är 

risk för att arbetsområden och andra ytor som behövs vid byggnat-

ion kan komma att minimeras där och även kring Munksjön på 

grund av planerad byggnation av bostäder. Små arbetsområden 

ställer stora krav på entreprenörens logistik och arbetsmiljöarbete. 

Övriga stationslägen är mindre bebyggda varför dessa ytor lättare 

bör kunna hittas. 

 

En trafikplats i anslutning till E4:an kan behöva byggas om för att 

ge plats för huvudbanan.  Uppskattningsvis knappt 10 tvåfiliga och 

enfiliga vägar behöver byggas om med bro över eller med port un-

der höghastighetsjärnvägen.  I samband med detta blir även led-

ningsomläggningar aktuella.  

E4, befintlig järnväg och lokalgator korsas på bro i området kring 

Södra Munksjön varför viss driftstörning blir aktuell, främst då 

bron för höghastighetsjärnvägen lyfts på plats, men för de mindre 

vägarna kan driftstörningen bli mer varaktig. Väg 40 kan passeras i 

bergtunnel. 

 

En kraftledningsgata behöver beaktas i sträckans västra del om 

järnvägen läggs i markplan och inte i bergtunnel.   

 

Passage av golfbanan kommer att påverka verksamheten åt-

minstone under byggskedet eftersom denna bedöms passeras med 

betongtunnel eller betongtråg.  

 

Bergtunnelpåslag riskerar hamna i läge där två korsande svaghets-

zoner i berg möts. 

 

Vägnätet är välutvecklat och såväl servicevägar som transportvägar 

kommer att finnas. I de mer perifera områdena kan förstärkning av 

befintliga vägar behövas för byggtrafiken. 

 

En huvudbana till ett stationsläge vid Södra Munksjön resulterar i 

stora mängder överskottsmassor, från framförallt bergschakt av 

bergtunnel, men även schakt av skärningar. En grov uppskattning 

av schaktmassor är 1,8 miljoner fast-m3 berg och 750 000 m3 jord. 

Enbart cirka 580 000 m3 av dessa bedöms behövas vid anläggning 

av bank. Storleken av dessa beräknade mängder är beroende av 

vald linjedragning i plan och i profil. Beräknade mängder förutsät-

ter stor andel bro och tunnel. Schakt och fyllning för kopplings-

punkter och station har inte beaktats. 

7.1.8 Miljöeffekter 

Följande är en sammanfattande beskrivning av de miljöeffekter 

som alternativ J4 bedöms kunna medföra för relevanta miljöa-

spekter. Sammanfattningen utgår från fokusområdena Landskap, 

Hälsa och säkerhet, Resurser tillgängliga för människan samt Kli-

mat. Sammanfattningarna bygger på utförligare beskrivningar av 

miljöeffekter som gjorts i miljöbedömningen av åtgärdsvalsstudien. 

7.1.8.1 Landskap 

En ny station söder om Munksjön kan anpassas till stadsbilden, 

särskilt som det samspelar med Jönköpings kommuns planerade 

utvecklingsprojekt för området. Det är dock viktigt att hänsyn visas 

de industrihistoriskt intressanta delarna. Tunnelpåslagen på ömse 

sidor av Vätternsänkan blir sannolikt väl synliga från stora delar av 

Jönköping och Huskvarna. På den västra sidan kan tunnelpåslag 

komma att påverka Vattenledningsparken. Men de långa tunnlarna 

(huvudsakligen i berg) innebär samtidigt att både fysiskt, visuellt 

och akustiskt intrång kan undvikas i så väl känsliga kulturmiljöer 

som i områden med höga naturvärden, inklusive områden som om-

fattas av skyddsförordnanden. Om järnvägen istället utformas på 

ett sätt som minimerar längden tunnel, till exempel genom höjt 

profilläge eller kraftigare lutning, kan alternativet innebära omfat-

tande skador på både natur- och kulturmiljöer. Alternativet bidrar 

positivt till resenärsupplevelsen genom att resande på höghastig-

hetståg, både tåg som stannar i Jönköping och passerande tåg, får 

möjlighet att se staden och vyer över Vätternsänkan. Förutom visu-

ell påverkan kan tunnelpåslagen även komma att ta viktiga livsmil-

jöer i ädellövskog i anspråk och det finns även en risk att de bryter 

ekologiska samband mellan sådana miljöer utmed vätternbranter-

na. 

7.1.8.2 Hälsa och säkerhet 

Eftersom den studerade passagen vid Jönköping tätort omfattar 

flera bostadsområden, en stor mängd arbetsplatser samt olika typer 

av serviceinrättningar kan många komma att utsättas för effekter 

som på olika sätt påverkar människors hälsa. Höghastighets-

järnvägens passage nära centrala delar av Jönköping och Huskvar-

na innebär till exempel ytterligare bullerbelastning i bebyggda om-

råden som redan idag är påverkade av buller från befintliga källor. 

På samma sätt som för fokusområde Landskap antas en stor del av 

tätorten passeras i tunnel, vilket minskar omgivningspåverkan med 

avseende på buller. Tunnlar kan dock innebära störning i närlig-

gande bebyggelse i form av stomljud. Vid passagen förbi de centrala 

delarna av Jönköping finns även en förhöjd risk för markvibration-

er på grund av de mycket stora jorddjupen. 
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I närområdet för stationsprincipen finns idag områden där luftkva-

liteten är försämrad på grund av höga halter av partiklar. Även om 

inte själva järnvägen bedöms försämra luftkvaliteten kan följdeffek-

ter uppstå till exempel genom ökad biltrafik till och från stationen.  

 

Vid lokalisering och detaljutformning av både stationsanläggning 

och omkringliggande bebyggelse kan därför särskilda åtgärder be-

höva vidtas för att inte luftkvaliteten i området kring stationen ska 

försämras ytterligare och motverka gällande miljömål och miljökva-

litetsnormer. 

 

En ny station i området vid Munksjön bedöms kunna medföra 

strukturomvandling som tillför kvaliteter för de människor som bor 

eller vistas i området. De sociala sambanden kan komma att för-

stärkas inom området och också knyta närliggande områden till 

varandra. På grund av de stora höjdskillnaderna förväntas järnvä-

gen anläggas på bro utmed långa sträckor i dalgången samt i tunnel 

vid passagerna ner mot dalgången. Därmed begränsas barriärver-

kan och de sociala sambanden i berörda områden bedöms kunna 

upprätthållas. Vidare innebär det att målpunkter och områden som 

är av betydelse både ur socialt perspektiv och för friluftsliv kan vara 

fortsatt tillgängliga. Samtidigt innebär det centrala läget att flera 

områden och platser som är av betydelse för rekreation och fritids-

aktiviteter berörs direkt eller indirekt. Det är väsentligt att dessa 

områden och platser är fortsatt lätt tillgängliga även för invånare 

som inte är bilburna, till exempel barn och ungdomar. 

 

Alternativet är förknippat med till viss del förhöjd risk för tredje 

man. Framförallt gäller detta i samband med möjlig passage paral-

lellt med vägar (E4 och 40/47) på vilka det transporteras farligt 

gods, för en station i centralt läge där det vistas många människor 

samtidigt och det föreligger en förhöjd risk för urspårning, samt för 

de långa tunnlarna.  
 

7.1.8.3 Resurser tillgängliga för människan 

Munksjön ingår i vattenskyddsområdet för Vättern. Järnvägsan-

läggningen, inklusive stationsprincip, kan således komma att in-

verka på vattentäkten under både bygg- och driftskede. Eftersom 

det finns flera förorenade områden invid Munksjön utgör byggske-

det en särskild risk. Riskerna bedöms vara hanterbara. Eftersom 

alternativet sannolikt kan medföra långa tunnlar kan även grund-

vatten, främst i berg men även i jord, komma att påverkas. Inom 

området för tänkt passage av Jönköping tätort finns ett par grund-

vattenmagasin med stora grundvattentillgångar. Dessa bör beaktas 

särskilt. I väster ligger Dumme mosse inom området. Vissa av de 

habitat som finns inom det stora myrmarkskomplexet är grundvat-

tenberoende. Om området passeras i tunnel är det därför viktigt att 

beakta de geohydrologiska förutsättningarna.  

 

Eftersom en stor del av järnvägens passage förväntas ske i tunnel 

och övriga delar berör centrala, huvudsakligen redan bebyggda, 

områden bedöms inte möjligheten att fortsatt bedriva jord- och 

skogsbruk i området påverkas mer än marginellt. De långa tunnlar-

na innebär samtidigt att stora mängder berg, men även jordmassor, 

genereras. Den centrala passagen samt de relativt stora höjdskill-

naderna innebär att det bedöms vara svårt att fullt ut nyttja den 

resurs som massor från anläggandet av järnvägen utgör inom det 

avgränsade område som studerats för passagen av Jönköping. Vid 

en geografiskt vidare analys kan bedömningen bli en annan. 
 

7.1.8.4 Klimat 

Alternativet bedöms innebära en relativt stor klimatpåverkan och 

även hög energianvändning, sett till anläggningens hela livscykel, 

främst på grund av höjdskillnaderna som genererar behov av tunn-

lar (både berg och betong), betongtråg samt broar. Alla dessa är 

mer eller mindre klimatintensiva anläggningstyper där betongtråg 

har störst klimatpåverkan.  
 

7.1.8.5 Skyddade områden 

 

Naturmiljöer 

En höghastighetsjärnväg inom området för alternativ J4 kan direkt 

eller indirekt påverka några av de skyddade naturområdena i och i 

anslutning till tätorten. I den östra vätternbranten ligger det skog-

liga naturreservatet Klevabergen, som främst består av ek och an-

nan ädellövskog. Reservatet har en nord-sydlig utbredning och lig-

ger inom de södra delarna av området för passage vid Jönköping 

tätort. Vid en sydlig sträckning för den nya järnvägen i alternativ J4 

skulle tunnelpåslag kunna komma att påverka det skyddade områ-

det. Effekterna skulle i så fall vara förlust av skogliga livsmiljöer 

(ädellövskog) samt brutna samband utmed förkastningsbranten för 

arter som nyttjar dessa livsmiljöer, framförallt ädellövskogsmiljöer. 

Sådan påverkan bedöms motverka naturreservatets syfte.  

 

Öster om stationsprincipen för J4 ligger ytterligare två 

ädellövskogsdominerade områden; Strömsberg och Bondberget. 

Båda är skyddade som naturreservat och är även Natura 2000-

område. Bondberget ligger till del inom (södra delen berörs) och 

Strömsberg i nära anslutning till den studerade passagen för J4. 

Bondberget utgörs av en höjd och den relativa höjdskillnaden mot 

omgivande områden innebär att det skyddade området kan passe-

ras i tunnel vid en nordlig sträckning inom området för passage vid 

Jönköping tätort. Under förutsättning att bergtäckningen är till-

räcklig skulle de inte innebära några direkta fysiska intrång i det 

skyddade området. Tunnel innebär även begränsad störning i form 

av buller in i det skyddade området. Vibrationer kan inte uteslutas. 

Under byggskedet (tunneldrivning med mera) kan dock störningar-

na i området vara betydande. Om profilen för järnvägen höjs så att 

den ligger i markplan och samtidigt får en nordlig sträckning inom 

området för passage vid Jönköping tätort kan den nya järnvägen 

istället komma att göra permanent intrång i Bondberget. Även en 

mer sydlig sträckning i markplan kan påverka det skyddade områ-

det indirekt, genom bullerstörning samt försämrade ekologiska 

samband med närliggande lövskogsområden, till exempel Ströms-

berg. Fysiskt intrång kan skada utpekade livsmiljöer i Natura 2000-

området samt innebära att bevarandestatusen för utpekade arter 

inte kan upprätthållas. Indirekt påverkan kan missgynna arternas 

bevarandestatus. Vid val av lokalisering, höjdläge samt utformning 

av anläggningen måste hänsyn visas bevarandeintressena i de 

skyddade områdena för Bondberget och Strömsberg. 

 

I de västra delarna av området för passage vid Jönköping tätort för 

alternativet ligger Dumme mosse, som är skyddad som naturreser-

vat och Natura 200o-område samt utpekad som riksintressant för 

naturvården. Här finns möjlighet att anlägga både järnvägen och 

kopplingspunkt i bergtunnel. I sådant fall måste de hydrologiska 

förhållandena i det skyddade myrområdet beaktas. Ändrade grund-

vattenförehållanden kan ändra förutsättningarna för myrmarkens 

olika ekosystem väsentligt till exempel genom igenväxning. Med 

tillräcklig bergtäckning bedöms risken för sådan påverkan som 

mycket liten. Om järnvägen istället skulle passera ovan mark ge-

nom eller i nära anslutning till det skyddade området bedöms bland 

annat de för Natura 2000-området utpekade fågelarterna kunna 

störas på ett sådant sätt att bevarandestatusen missgynnas. 

 

Kulturmiljöer 

Passagen tangerar två riksintressanta kulturmiljöer, och passerar 

söder om Jönköpings stad som i sina mer centrala delar utgör riks-

intresse. I öst passeras riksintresset Stensholm, Lundaberget som 

utgörs av en sammansatt fornlämningsmiljö med en medeltida 

borgruin kring Stensholms säteri. Järnvägen bör inte stå i konflikt 

med riksintresset. En eventuell förskjutning åt norr skulle dock 

innebära en risk för negativa effekter på det öppna landskapet runt 

säteriet. I väst tangerar området för passage vid Jönköping tätort 

den norra delen av riksintresset Smålands Taberg. Riksintresset 

återspeglar den för regionen betydelsefulla järnhanteringen i Ta-



 

87 
 

bergsdalen, och berörd del innehåller talrika lågtekniska järnfram-

ställningsplatser vid Åsamon. En ostlig passage kan innebära di-

rekta effekter i form av utradering och minskat upplevelsevärde på 

denna del av riksintresset. En något västligare passage bedöms inte 

stå i konflikt med riksintresset.  

 

Inom passagen vid Jönköping tätort finns inga utpekade bygg-

nadsminnen enligt 3 kap kulturmiljölagen (KML). Passagen tange-

rar dock naturreservatet Strömsberg som utgörs av de gamla inä-

gorna till det byggnadsminnesförklarade Strömsbergs herrgård, 

strax söder om passagen. Eventuell påverkan på landskapsbilden 

utanför byggnadsminnets skyddsområde omfattas dock inte av kul-

turmiljölagen.  

 

Inom området för passage vid Jönköping tätort finns Sandseryds 

kyrka med tillhörande klockstapel och begravningsplats, samtliga 

omfattas av 4 kap KML. I denna del av området finns möjlighet att 

anlägga bana och kopplingspunkt i bergtunnel, kyrkomiljön be-

döms i sådant fall inte påverkas. Passagens östra del passerar strax 

söder om Bråneryds kyrkogård i södra Huskvarna. En ev. förskjut-

ning åt norr skulle kunna innebära att stationslokaliseringen och 

järnvägens passage berör kyrkogården. Lokalisering av anläggning-

en måste visa i så fall visa hänsyn till den skyddade begravnings-

platsen. 

 

Alla fornlämningar och fornfynd omfattas av 2 kap KML. Lagskyd-

det gäller även ett område runt fornlämningen vars storlek beslutas 

av Länsstyrelsen. Jönköping med omland är rikt på spår från förhi-

storisk tid. Söder om Stensholm passeras ett fornlämningsrikt om-

råde med flera stensättningar. Området för passage vid Jönköping 

tätort berör stadens kransområden, här har flera fornlämningar 

från sten-, brons- och järnåldern tagits bort i takt med stadens ex-

pansion. I dessa områden finns en möjlighet att påträffa ytterligare, 

hittills okända fornlämningar. I skogsområdena väster om Ta-

bergsdalen finns rik förekomst av industrihistoriska lämningar och 

lämningar efter lågteknisk järnframställning. 

7.1.9 Kostnader 

7.1.9.1 Byggkostnader 

Kostnadsbedömningen avser hela sträckan inom det utpekade om-

rådet för utredningen av Station Jönköping. Den jämförande an-

läggningskostnaden för stationsprincip J4, Munksjön, omfattar 

cirka 34 km dubbelspår och cirka 13 km enkelspår, samt innefattar 

kostnader för fastighetsärenden, byggherrekostnader, miljö, arkeo-

logi, markarbeten järnväg, övriga markarbeten, byggnadsverk, 

grundläggning, tunnlar, BEST och stationer (exklusive stations-

byggnaden). Syftet med kostnadsbedömningen är att kunna jäm-

föra de olika stationsalternativen. 

 

Stationsprincip J4, Munksjön via huvudbana utgör alternativet med 

högst anläggningskostnad med en trolig kostnad av 25,8±5,2 mil-

jarder kronor. Följdinvesteringarna uppgår till 1,8±0,2 miljarder 

kronor. Följaktligen bedöms alternativ J4 totalt kosta 27,6±5,4 mil-

jarder att anlägga. J4 bedöms därmed kosta cirka 9,3 miljarder 

kronor mer än alternativet med lägst anläggningskostnad (J6N, 

Tenhultsdalen Norr).  

 

Kostnadsdrivande för J4 är dels att det bedöms bli långa bergtunn-

lar från väster och öster ner mot den lägre topografin i Vätternsän-

kan samt att stationen studerats i förhöjt läge som bro. Utöver detta 

bidrar den västra kopplingspunkten, som kan komma att bli förlagd 

i berg, och det stora fastighetsintrånget som det centrala läget inne-

bär till de stora kostnaderna. Ungefär en tredjedel av all 

bank/skärning och nästan all bro bedöms behöva grundförstärkas, 

sannolikt pålas, på grund av lösa jordar och stora jorddjup. Figur 

108 redovisar bedömd fördelning av anläggningstyper.

 

Figur 108. Bedömd fördelning av anläggningstyper för J4. 

 

7.1.9.2 Kostnader för möjliga kringinvesteringar 

Utöver följdinvesteringarna är det även möjligt att bygga ut och 

förbättra omkringliggande infrastruktur. Nedan är kostnader för 

identifierade möjliga kringinvesteringar: 

• Nr 1 Kapacitetshöjande åtgärder Jönköpingsbanan (efter 
nationell plan 2014-2025) 

o 1A Kapacitetshöjande åtgärder Nässjö-Tenhult. Pa-
rallell utfart Nässjö, ny mötesstation TH-FM, partiellt 
dubbelspår eller dubbelspår. Kostnad ej beräknad 

o 1B Kapacitetshöjande åtgärder Tenhult-A6 
kostnad för dubbelspår på sträckan cirka 1 000–
1 500 mkr 

o 1C Kapacitetshöjande åtgärder A6-Jönköping C  
kostnad för dubbelspår på sträckan cirka 500–1 000 
mkr 

o 1D Kapacitetshöjande åtgärder Jönköping C-
Falköping. Kostnad ej beräknad 
  

• Nr 2 Konventionell järnväg i upphöjt läge inom Södra Munk-
sjön  
kostnad cirka 800–1200 Mkr 

• Nr 3 Ökad kapacitet höghastighetsjärnväg mellan kopplings-
punkt och höghastighetsstation (fyrspår) 
kostnad 2000–3000 Mkr. 
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7.2 Stationsprincip J5, Munksjön via bibana 

Stationsprincip J5, Munksjön via bibana är ett av de alternativ som 

studerats vidare efter urvalsprocessens steg 2. Alternativet beskrivs 

med avseende på förutsättningar, följd och kringinvesteringar, ef-

fekter och kostnader. 

7.2.1 Beskrivning av passage och stationslösning 

Stationsprincip J5 innebär en huvudbana på höjden söder om tä-

torten Jönköping tillsammans med en bibana som når ett stations-

läge i den östra eller mellersta delen av området söder om Munk-

sjön. 

 

 

Figur 110. Topografin längs stationsprincipens studerade passage vid 

Jönköping tätort. 

 

Genom att låta huvudbanan ligga uppe på höjderna söder om Jön-

köping kan de långa tunnelsträckorna i stationsprincip J4 delvis 

undvikas. Från öster korsas Tenhultsdalen på högbro någonstans 

norr om Rogberga och Rogbergasjön. Korsas dalen längst i norr går 

järnvägen efter bron eventuellt in i en tunnel. Detta beror på var i 

nord-sydlig sträckning järnvägen förläggs. Strax efter passagen över 

Tenhultsdalen grenar bibanan av åt norr genom en enkel planskild 

kopplingspunkt, där ena spåret går under huvudbanan. Denna 

kopplingspunkt kan, beroende på huvudbanans nord-sydliga läge, 

komma att förläggas i tunnel.  

 

Huvudbanan ligger i markplan på höjden söder om staden, där 

större delen av anläggningen kan bestå av bank och skärning. Biba-

nan går i en brant lutning ner mot stationsläget vid Munksjön. Efter 

stationen går bibanan söderut, med möjlig dragning parallellt med 

E4, tills den möter huvudbanan.  

 

Huvudbanan och bibanan skulle kunna återförenas nära E4:an, 

strax öster om Tabergsdalen, där även kopplingspunkten mot 

Malmö kan förläggas. Det finns systemtekniska fördelar med att 

lägga de båda kopplingspunkterna på samma ställe, såsom att relat-

ionen Stockholm–Malmö både med och utan stopp förbättras jäm-

fört med ett västligare kopplingspunktsläge, eftersom vägen mot 

Malmö blir genare och får kortare restid. Kopplingspunkten blir, 

om anslutningarna samlokaliseras, en mycket stor och komplex 

anordning i tre våningar. Det är denna som antagits i de kostnads-

beräkningar som gjorts i denna utredning.  

 

En annan möjlighet vore att kopplingspunkten mot Malmö förläggs 

väster om Tabergsdalen, vilket skulle innebära två enkla kopplings-

punkter, men kanske även skulle skapa ett behov för fyrspår mellan 

de båda kopplingspunkterna för att inte skapa kapacitetsproblem. 

Efter kopplingspunkten korsas Tabergsdalen sannolikt på högbro 

och järnvägen bedöms fortsätta åt väster i markplan med bank och 

skärning som främsta anläggningstyper. Järnvägen mot Malmö 

Figur 109 Passage vid Jönköping tätort för alternativ J5, Munksjön via bibana. 
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ligger i ett stråk mellan E4:an och Tabergsdalen, även den främst i 

markplan.  

 

Beroende på hur långt söderut huvudbanan ligger i passagen förbi 

Jönköping närmar sig bibanan staden från öster i markplan eller på 

bro efter att den kommer ut ur tunneln. Passagen i stadsmiljö och 

stationen föreslås utföras på lågbro på 7-15 meters höjd. Bibanan 

skulle passera över E4:an i öster och trafikplats Ljungarum (E4 och 

väg 40) i väster.  

 

Eftersom alla tåg som trafikerar bibanan ska stanna på stationen, 

kan järnvägen ha lägre standard (konventionell bana för största 

tillåtna hastighet 160) och stationen ha en mindre utformning, jäm-

fört med den föreslagna utformningen för höghastighetsstation i 

Jönköping, där huvudtågsspåren istället ligger i mitten. Den 

mindre typen av station gör både att stationsområdet blir mindre 

och att banan tar mindre mark i anspråk, eftersom spårområdet 

före och efter stationen blir smalare. Figur 111 ger en schematisk 

bild över höghastighetsjärnvägen, den konventionella banan och 

den gemensamma uppställningsbangården i J5. 

 

Väster om stationen skulle bibanan kunna följa E4-korridoren på 

västra sidan fram till kopplingspunkten med huvudbanan och järn-

vägen söderut mot Malmö. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 111. Bibanan och dess läge mot station på konventionella banan och uppställningsbangårdens principiella utform-

ning.  Bilden är ej skalenlig 
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7.2.2 Stationslägets följdinvesteringar 
Följdinvesteringar är objekt som erfordras tillsammans med ut-

byggnaden av anläggningen för höghastighetsjärnväg för att denna 

skall fungera som avsett. Följdinvesteringarna ingår i utvärderingen 

av stationsprincipen avseende funktion. Kostnaden ingår i den be-

dömda jämförande totalkostnaden för stationsprincipen med tillhö-

rande passageområde.   

 

Nr 1 Effektivt resandeutbyte mellan höghastighetsstation 

och Jönköpingsbanan/Vaggerydsbanan.  

För att det regionala infrastruktursystemet ska fungera och garan-

tera ett effektivt resandeutbyte mellan Jönköpingsbanan och hög-

hastighetsstationen i södra Munksjöområdet bedöms utbyggnader 

av befintligt järnvägsnät krävas.  

• 1A Vändstation för konventionell järnväg  

Vändstation för Jönköpingsbanan vid höghastighetsstation-

en. Vändstationen antas ligga i markplan i anslutning till 

höghastighetsstationen. Behovet antas vara 4 spår och 2 

plattformar. 

• 1B Upprustning med dubbelspår A6 till ny station i 

södra munksjöområdet 

Upprustning och utbyggnad till dubbelspår från vändstat-

ionen vid höghastighetsstationen till triangelspåret vid A6 

(se 1C) för att klara kapaciteten för tillkommande och avgå-

ende tåg. 

• 1C Triangelspår vid A6  

Utbyggnad av triangelspår för anslutning av Jönköpingsba-

nan till höghastighetsstationen till/från Huskvarna/Nässjö 

eftersom station i södra Munksjöområdet i nuläget enbart 

kan nås med tåg i riktning till/från Jönköping C. 

• 1D Uppställning för vändstation  

Möjlighet för uppställning eftersom vissa ingående trafiklin-

jer för Jönköpingsbanan antas ha start- och slutpunkt vid 

Södra Munksjön. Uppställningen antas ligga i anslutning till 

uppställningsspår för höghastighetsjärnvägen. Behovet an-

tas vara 4 spår.  

 Nr 2 Nytt resecentrum för höghastighetsjärnvägen.  

Resecentrum i södra Munksjöområdet för både höghastighetsjärn-

vägens och Jönköpingsbanans behov. Kostnad omfattar statlig 

finansiering enligt fastlagda riktlinjer. 

Nr 3 Omloppsnära uppställning höghastighetståg 

Möjlighet för uppställning och service, så kallad omloppsnära upp-

ställning, erfordras eftersom vissa trafiklinjer antas ha start- och 

slutpunkt vid Jönköping höghastighetsstation. Behoven förstärks 

då Jönköping höghastighetsstation är en knutpunkt i systemet. 

Uppställningen bör ske i stationens närhet. Antaget behov för upp-

ställning är för 5–6 stycken 250 meter långa fordon. 

Figur 112 Följd- och kringinvesteringar för stationsprincip J5. Följdinvesteringar är markerade i rosa och kringinvesteringar i gult på kartan och 

i listan. 
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7.2.3 Kringinvesteringar 
Kringinvesteringar är objekt som förbättrar funktionen och den 

funktionella måluppfyllelsen för stationsprincipen, men som inte är 

en nödvändighet för att stationen ska fungera. Kringinvesteringar-

na ingår inte i utvärderingarna för måluppfyllelse och kostnaden 

ingår inte i den bedömda jämförande totalkostnaden för stations-

principen med tillhörande passageområde. 

Nr 1 Kapacitetshöjande åtgärder Jönköpingsbanan 

• 1A Kapacitetshöjande åtgärder Nässjö-Tenhult  

Kapacitetsbrist kan uppstå på grund av ökad efterfrågan på 

regionalt resande till höghastighetsstationen. Behov av för-

stärkt kapacitet genom exempelvis mötesspår och mö-

tesstationer mellan Nässjö och Tenhult kan uppstå.  

• 1B Kapacitetshöjande åtgärder Tenhult-A6 

Kapacitetsbrist kan uppstå på grund av ökad efterfrågan på 

regionalt resande till den nya stationen i södra Munksjöom-

rådet. Ökat resande uppstår efter ändring av Vaggerydsba-

nan med anslutning till Jönköpingsbanan då Byarum–

Tenhult har tagits i trafik. Behov av förstärkt kapacitet ge-

nom exempelvis mötesspår eller dubbelspår och mötesstat-

ioner mellan Tenhult och triangelspåret vid A6 kan uppstå.  

• 1C Kapacitetshöjande åtgärder A6-Jönköping C  

Kapacitetsbrist kan uppstå på grund av ökad efterfrågan på 

regionalt resande till den nya stationen vid Södra Munksjön. 

Behov av förstärkt kapacitet genom exempelvis mötesspår 

eller dubbelspår och mötesstationer mellan triangelspåret 

vid A6 och Jönköping C kan uppstå.  

• 1D Kapacitetshöjande åtgärder Jönköping C–

Falköping  

Kapacitetsbrist kan uppstå på grund av ökad efterfrågan på 

regionalt resande till den nya stationen vid Södra Munksjön. 

Behov av förstärkt kapacitet genom exempelvis mötesspår 

eller dubbelspår och mötesstationer mellan Jönköping C 

och Falköping kan uppstå.  

 

Nr 2 Konventionell järnväg i upphöjt läge inom Södra 

Munksjön  

Vändstation för Jönköpingsbanan i södra Munksjöområdet i upp-

höjt läge. Vändstationen antas ligga i anslutning till höghastighets-

stationen. Upphöjt läge istället för markförlagt kan möjliggöra 

bättre stadsutveckling. Ersätter i så fall Följdinvestering 1A och 

behovet är detsamma; 4 spår och 2 plattformar.  

7.2.4 Övriga investeringar  
Övriga investeringar är objekt som antas utföras och finansieras 

fristående från utbyggnaden av anläggningen för höghastighets-

järnväg. Det antas att de utförs tidsmässigt och med lösningar som 

inte är negativa för utbyggnaden. Övriga investeringar ingår i ut-

värdering som gjorts avseende måluppfyllelse av funktionsmålen. 

Kostnaden ingår inte i den bedömda jämförande totalkostnaden för 

stationsprincipen med tillhörande passageområde. Övriga investe-

ringar ligger inte i nationell plan 2014–2025 och uppgår till 1400–

3000 Mkr. 

• 1 Flytt av Jönköpings godsbangård 

Den stadsutveckling som sker, vilken även omfattar om-

vandling av området Södra Munksjön, inom vilken Jönkö-

pings godsbangård är belägen, innebär att den typ av verk-

samhet som bedrivs på bangården av kommunen ej harmo-

nierar med den framtida utvecklingen av området. Funkt-

ionerna bangården idag fyller antas ha flyttats utanför sta-

den. 

• 2 Avveckling av del av Vaggerydsbanan 

Banans standard, påverkan på stadsutveckling och behov av 

kortare restider mellan tätorter söder om Jönköping och 

Jönköping är motiv till att trafikering på delen från Bya-

rum/Månsarp till Jönköping avvecklas. Ingen spåranlägg-

ning antas vara kvar genom utvecklingsområdet Södra 

Munksjön. Investeringen förutsätter nysträckning Vagge-

rydsbanan delen Byarum–Tenhult enligt nedan. 

• 3 Nysträckning Vaggerydsbanan delen Byarum–

Tenhult 

Behov av kortare restider mellan tätorter söder om Jönkö-

ping. Upprustning av Värnamo–Byarum för höjd största till-

låtna hastighet och elektrifiering. Nybyggnation av 25 km 

enkelspårig järnväg Byarum–Tenhult.  

 

 

7.2.5 Effekter på tillgänglighet, användbarhet och samhälls-

utveckling 

Tillgänglighet samt bedömd samhällsutveckling är i stort sett lik 

stationsprincip J4, Munksjön via huvudbana. Stationsprincip J5, 

Munksjön via bibana skapar utvecklingspotential i Jönköping cent-

rum motsvarande stationsprincip J4.   

 

Stationsprincip J5, Munksjön via bibana kan vara enklare att han-

tera som barriär än huvudbanan, med tanke på anläggningens stor-

lek och ytbehov, både med avseende på spåranläggning och på stat-

ionsanläggning. Då bibanan endast är tänkt att trafikeras av tåg 

som gör uppehåll skulle en bibanelösning innebära mindre stör-

ningar från förbipasserande tåg. Detta kan skapa bättre förutsätt-

ningar för anpassning till stadsutvecklingsprojektet Södra Munks-

jöns exploateringsgrad.  

 

Denna stationsprincip innebär dock ett stationsläge längre österut 

inom området söder om Munksjön, vilket medför att stationen 

skulle hamna lite utanför det strategiska vägnätet. Läget innebär 

däremot större närhet till sjukhuset, men i övrigt samma tidsmäss-

iga avstånd med bil som stationsalternativ J4, Munksjön via hu-

vudbana. Alternativ J5 saknar koppling till dagens stomlinjenät i 

kollektivtrafiken samt regionbussnätet.   

7.2.6 Samhällsnyttor 

Ett stationsläge vid Södra Munksjön ger möjlighet att förstärka 

samhällsnyttorna av ökad nationell tillgänglighet genom att ut-

veckla de förhållandevis stora markytorna i centralt läge. Närhet till 

befintliga centrum och kontaktintensiva verksamheter ger goda 

förutsättningar för arbetsplatsutveckling i staden. 

 

Närheten till befintligt centrum, tillgång till exploateringsbara 

markytor, potentiellt god lokal och regional tillgänglighet med kol-

lektivtrafik samt god tillgänglighet för biltrafik förstärker den nytta 

som en höghastighetsstation ger upphov till. Kombinationen av 

förutsättningar ger en stor potential, både för att utveckla Jönkö-

ping som centrum och som regional tillväxtmotor. Samtidigt med-

för den centrala lokaliseringen möjligheter till en hållbar trafikför-

sörjning till såväl höghastighetsstationen, som till den nya stadsde-

len söder om Munksjön.  

 

Den samhällsnytta som kan tillskrivas de goda förutsättningarna 

för stadsutveckling söder om Munksjön är desamma för alternati-

ven J4 och J5. Ur ett samhällsutvecklingsperspektiv skiljer sig al-

ternativen endast marginellt. För båda alternativen behöver dock 
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samhällsplaneringen avseende lokal infrastruktur och kollektivtra-

fik anpassas till stationsläget för att, om än på marginalen, stärka 

förutsättningarna för den utvecklingspotential och de nyttor en 

höghastighetsstation medför. 

7.2.7 Förutsättningar för byggnation 

För att bedöma förutsättningar för byggnation av höghastighets-

järnvägen för stationsprincip J5, Munksjön via bibana har topo-

grafi, markförhållanden, fastighetsintrång, anläggningstyper, drift-

störningar på andra system samt byggbarhet analyserats. Se även 

motsvarande avsnitt för alternativ J4.  

 

7.2.7.1 Topografi 

Tenhultsdalens västra del är belägen på nivå cirka +195 meter. En 

sträckning vidare mot Munksjön passerar Bondbergets södra delar, 

upp till nivå +265 meter. Därefter sluttar topografin neråt mot 

Munksjön som är ett plant område beläget på nivå cirka +90 meter. 

Väljer man en sydlig dragning från Munksjön vidare mot Göteborg 

och Malmö stiger topografin sakta tills huvudbanan nås. 
 

7.2.7.2 Markförhållanden 

Geotekniska undersökningar visar att stora delar av området för 

stationsprincipen består av upp till 110 meter mäktiga jordlager. 

Kring Munksjön kan jordlagerföljden typiskt bestå av cirka 1-2 me-

ter tjocka fyllnadsmassor som överlagrar ett cirka 2-5 meter mäk-

tigt torvlager. Under torven ligger sand som blir fastare med ökat 

djup. I sandlagren förekommer även mellanliggande moränlager 

eller blockiga isälvsavlagringar.  

 

Österut från området söder om Munksjön anger jorddjupsmodellen 

att morän med mäktigheter upp till cirka 30 meter dominerar. Väljs 

en mer östlig eller nordöstlig dragning förekommer även större 

jordmäktigheter. Bedömningen är att Bondberget kan behöva pass-

eras i bergtunnel innan anslutning mot huvudbana. En nord-

nordvästlig och en nordvästlig svaghetszon i berg kan påträffas vid 

passage av Bondberget. 

 

För anslutning mot Malmö är det ur grundläggningssynpunkt mer 

fördelaktigt med en sydlig sträckning från stationsläget mot huvud-

banan. Jordarna är mäktiga, bestående av isälvsavlagringar och 

glaciala avlagringar av såväl lerfraktion som grövre fraktioner. Dock 

innebär ett alternativ i en mer sydvästlig sträckning mer komplice-

rade grundläggningsförhållanden på grund av förekomster av lösa 

jordar och raviner längs Lillåns dalgång.  

Ur anläggningsteknisk aspekt är det fördelaktigt om huvudbanan 

förläggs i ett sydligare läge där jorddjupen är av mer måttlig mäk-

tighet jämfört med ett nordligare läge. 
 

7.2.7.3 Bebyggelse och fastighetsintrång 

Ett stationsläge söder om Munksjön kan inte nås utan påverkan på 

befintlig bebyggelse. En försiktig uppskattning är att mellan 20 och 

40 byggnader kommer att behöva rivas. I området planeras omfat-

tande bostadsbyggnation som ska påbörjas 2017. Vilket fastighets-

intrång och vilka rivningar som blir aktuella på grund av denna 

förändring är inte studerat i denna utredning. I området förekom-

mer även en befintlig bangård som kan komma att beröras av biba-

nan. 

 

En anslutning mot huvudbana österut från området söder om 

Munksjön löper främst genom friluftsområden eller golfbana. En 

anslutning mot huvudbana söderut sker i tättbebyggt område, men 

utrymme längs E4:an kan rimligen utnyttjas för att minimera på-

verkan på befintlig bebyggelse, dock med hänsyn till säkerhetsav-

stånd mellan väg och höghastighetsjärnväg. 
 

7.2.7.4 Anläggningstyper 

Eftersom stationsalternativet är beläget nära E4:an och även behö-

ver korsa väg 40 kan stationen komma att anläggas på låg bro. För 

att ansluta bibanan till huvudbanan, som är belägen längre söderut, 

kan en relativt hög linjeföring i topografin behövas, vilket resulterar 

i en stor andel bro, om linjedragningen följer E4:an. Bankar i om-

rådet söder om Munksjön och i sträckningen västerut/söderut för 

anslutning till huvudbanan behöver grundförstärkas, sannolikt med 

pålar.  

 

Trots en hög linjeföring västerut/söderut kan minst en trafikplats 

komma att behöva byggas om. Servicevägar bedöms inte behöva 

anläggas under byggnationen eftersom vägnätet i området är tätt.  

 

För att ansluta bibanan österut mot huvudbanan är en lösning att 

gå i bergtunnel genom Bondberget. Väljs en mer sydöstlig riktning 

kan bergtunneln kortas jämfört med om en östlig riktning väljs. För 

båda alternativen är det risk att kopplingspunkten hamnar i berg. 

Alternativt behöver stora delar av den smala Tenhultsdalen tas i 

anspråk och då är sannolikt enbart en sydöstlig dragning ett rimligt 

alternativ. Det finns även risk att betongtunnel eller betongtråg kan 

behövas innan själva bergtunnelpåslaget på grund av stora jorddjup 

i möjligt påslagsläge. Ett mellanpåslag för bergtunnel kan bli aktu-

ellt. 

 

En bibana på konventionell järnväg har lägre krav på sättningar 

jämfört med en höghastighetsjärnväg, där sättningskraven är 

mycket höga. På grund av svag undergrund med jorddjup större än 

fem meter bedöms pålning med friktionspålar behövas. Detta gäller 

området kring Munksjön med cirka två meter fyllnadsmassor och 

flera meter tjockt underliggande torvlager och totala jordmäktig-

heter på över 100 meter. 

 

En bibana har även lägre krav på tunnelutformning, varför berg-

tunnel i bibana bör kunna byggas billigare än för huvudbana. Sam-

tidigt ger en dyrare bergtunnelkonstruktion med betonginklädnad, 

så kallad lining, en lägre driftkostnad, varför samma konstruktion 

med lining som för huvudbanan ändå skulle kunna utgöra ett alter-

nativ för bibanan. 

 

Mindre byggnationer av väg- samt gång- och cykelbroar kommer 

att behövas i området. 
 

7.2.7.5 Byggbarhet 

Det är stor risk för att en bergtunnel inklusive kopplingspunkter 

genom Bondberget riskerar att korsa både en nordnordvästlig och 

en nordvästlig svaghetszon i berg, vilket försvårar byggandet. Av 

tunnelalternativen genom Bondberget antas denna lösning bli svår-

ast. 

 

Det är risk för att arbetsområden och andra ytor som behövs vid 

byggnation kring Munksjön kommer att minimeras om samtidig 

byggnation pågår på grund av utvecklingen av bostäder kring 

Munksjön, vilket ställer stora krav på entreprenörens logistik. Även 

i den cirka 80 meter trånga korridoren längs E4:an kan arbetsom-

råde vara svåra att finna, då ett skyddsavstånd på 25 meter bör hål-

las till motorvägen.  Etablering inför eventuell tunneldrivning går 

däremot att placera i mindre bebyggda områden med mindre på-

verkan på omgivningen som följd. 

 

Trafikplatser i anslutning till E4:an kan behöva byggas om för att ge 

plats för bibanan. Förutom ökad kostnad leder detta även till stör-

ningar i lokaltrafiken. Cirka åtta stycken tvåfiliga vägar kan komma 

att behöva läggas om, exempelvis i vägport, då de korsar planerad 

höghastighetsjärnväg i markplan. En gång- och cykelbro/port be-

döms behöva byggas. Ledningsomläggning bedöms bli aktuellt 
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främst i samband med vägomläggningar, men även inför anlägg-

ning av brostöd. 

 

Vägnätet är välutvecklat och såväl servicevägar som transportvägar 

kommer att finnas. I de mer perifera områdena kan förstärkning av 

befintliga vägar behövas för byggtrafiken. 

 

En bibana till Munksjön resulterar i stora mängder överskottsmas-

sor från bergschakt av tunnel och skärningar. En grov uppskattning 

av schaktmassor är 450 000 fast-m3 berg och 600 000 m3 jord. 

Enbart cirka 220 000 m3 av dessa bedöms behövas vid anläggning 

av bank. Storleken av dessa beräknade mängder är beroende av 

vald linjedragning i plan och profil. Beräknade mängder förutsätter 

stor andel bro. Schakt och fyllning för kopplingspunkter och station 

har inte beaktats. 

 

En byggnation av bro i områden med tät bebyggelse, och med flera 

passager av befintlig väg, järnväg och trafikplatser ibland i flera 

plan, medför stor risk för driftstörning i området.  

 

Arbetet och arbetsmiljön kan komma att försvåras, och kräva sam-

ordning med närliggande anläggningar och dess ägare. Temporära 

arbetsområden blir mer komplicerade att samordna. Grundlägg-

ningsarbeten kan bli besvärliga och kostsamma. 
 

 

7.2.8 Miljöeffekter 
Följande är en sammanfattande beskrivning av de miljöeffekter 

som alternativ J5 Munksjön med bibana bedöms kunna medföra 

för relevanta miljöaspekter. Sammanfattningen utgår från fokus-

områdena Landskap, Hälsa och säkerhet, Resurser tillgängliga för 

människan samt Klimat. Sammanfattningarna bygger på de mer 

utförliga beskrivningar av miljöeffekter som gjorts i miljöbedöm-

ningen av åtgärdsvalsstudien. 

7.2.8.1 Landskap 

Stationens lokalisering i alternativ J5, Munksjön via bibana bedöms 

få i princip samma effekter för stadsbild som alternativ J4. En skill-

nad är att det endast kommer att vara resande på stannande tåg i 

Jönköping som får möjlighet att se staden. Bibanan innebär mindre 

omfattande intrång i stadsmiljön jämfört med J4, som innebär cen-

tral passage med huvudbana. Direkta effekter på exempelvis kultur- 

och naturmiljöer kan sannolikt också undvikas genom att en bibana 

är mer flexibel i sin geometri. Området för passage vid Jönköping 

tätort för huvudbanan innebär istället intrång i det tätortsnära od-

lings- och herrgårdslandskapet. Här är topografin flackare och an-

läggningstyper som bank och skärning är mer sannolika. Därmed 

kan huvudbanan för höghastighetsjärnvägen innebära både frag-

mentering och att det skapas en omfattande barriär. Det kan till 

exempel försvåra brukandet av markerna med risk för negativa ef-

fekter för den biologiska mångfalden kopplat till i första hand hag-

marker. En kopplingspunkt för både bibana och de två huvudba-

norna (Stockholm–Göteborg samt Stockholm–Malmö) är storska-

lig. Principen för J5 är lokaliserad till det tätortsnära odlings- och 

herrgårdslandskapet invid Hovslätt och förstärker därmed järnvä-

gens negativa effekter med avseende på fragmentering samt fysisk 

och visuell barriär. 

7.2.8.2 Hälsa och säkerhet 

För alternativets effekter med avseende på människors hälsa spelar 

huvudbanans placering i förhållande till bostäder inom den stude-

rade passagen störst roll. Den norra delen av studerat område för 

huvudbanan berör tätbefolkade delar av Huskvarna och här kan 

många människor komma att störas i sina bostadsmiljöer av bland 

annat buller från höghastighetstågen. Längre söderut i huvudba-

nans område för passage vid Jönköping tätort minskar konflikten 

med bostadsområden. I den norra delen är profilläget avgörande 

för hur omfattande effekterna blir. En högre profil ger mindre andel 

tunnel och därmed ökad risk att människor störs av buller från 

höghastighetstågen i sin boendemiljö. Bibanans lägre hastighet och 

att det bedöms vara möjligt att anlägga bibanan i tunnel i vissa av-

snitt är faktorer som innebär att effekterna av buller är mindre på-

tagliga i dess närområde. Samtidigt innebär alternativet en längre 

sträcka med ny järnväg och att därmed totalt sett större områden 

påverkas av de olika effekter för människors hälsa som en järnväg 

kan ge upphov till. Effekterna för luftkvalitet, förorenad mark och 

risk är desamma som för alternativ J4. Passageområdet för bibanan 

berör ett område med förhöjd risk för markvibrationer på grund av 

de stora jorddjupen. 

 

För miljöaspekten befolkning med avseende på sociala samband 

bedöms en ny station i området vid Munksjön genom strukturom-

vandling kunna medföra kvaliteter för de människor som bor eller 

vistas i området på samma sätt som för alternativ J4. Möjlig samlo-

kalisering utmed E4:an kan dock komma att både förstärka barriär 

och skapa en otrygg miljö utmed det stora infrastrukturstråket. 

Kombinationen bibana och huvudbana innebär vidare att fler mål-

punkter samt områden som nyttjas för rekreation och fritidsaktivi-

teter kan komma att påverkas negativt. De centrala delarna av pas-

sageområdet för huvudbanan utgörs av ett öppet närrekreations-

område och invid Tabergsdalen finns bland annat områden som 

används för motionsidrott, till exempel orientering. 

7.2.8.3 Resurser tillgängliga för människan 

Munksjön ingår i vattenskyddsområdet för Vättern. Järnvägsan-

läggningen, bibanan samt stationsprincipen, kan således komma att 

inverka på vattentäkten under både bygg- och driftskede. Eftersom 

det finns flera förorenade områden invid Munksjön utgör byggske-

det en särskild risk. Riskerna bedöms dock vara hanterbara. Inom 

passageområdet för huvudbanan, bland annat utmed Tabergsdalen, 

finns grundvattenområden med utmärkta eller ovanligt goda ut-

tagsmöjligheter (25-125 l/s). 

Även vid Barnarp och väster om Tabergsdalen finns områden med 

mycket goda till utmärkta uttagsmöjligheter (5-25 l/s). För att inte 

äventyra framtida dricksvattenutvinning är det särskilt viktigt att 

beakta grundvattenmagasin med goda uttagsmöjligheter både vid 

lokalisering och vid utformning av en ny storskalig järnvägsanlägg-

ning, samt under byggskedet. Negativa effekter på grundvattnets 

kvalitet och kvantitet som uppstår till följd av byggnation kan kvar-

stå under lång tid och i tidsrymder som överstiger den förväntade 

livslängden för höghastighetsjärnvägen. 

Passageområdet för huvudbanan rymmer områden där det idag 

bedrivs tätortsnära jordbruk. Det är svårt att undvika direkta are-

ella förluster vid anläggning av järnvägen genom dessa områden. På 

sträckor där spåret går på bank eller i skärning, vilket är mest san-

nolikt i de södra delarna, kan anläggningen ge upphov till barriäref-

fekter som försvårar för brukarna. Förutom huvudbanan tillför bi-
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banan även en barriär som försvårar jordbrukarnas transporter i 

östvästlig riktning.  

På samma sätt som för alternativ J4 bedöms det vara svårt att 

nyttja de massor som genereras vid anläggning av bibanan. Inom 

passageområdet för huvudbanan för J5 bedöms det dock finnas 

goda möjligheter att nyttja massorna till exempelvis bullervallar 

och att skapa platser med förhöjda naturvärden. 

7.2.8.4 Klimat 

Alternativ J5 bedöms innebära en relativt stor klimatpåverkan och 

även hög energianvändning, sett till anläggningens hela livscykel. 

Bibanans passage ner till Munksjön genererar behov av bland annat 

broar som är den anläggningstyp som medför störst klimatpåver-

kan och energianvändning för alternativet. Bibanan och huvudba-

nan innebär också kumulativa effekter på grund av att den totala 

järnvägsanläggningen blir större samt innebär att störst mängd 

skog (kolsänka) avverkas. 

7.2.8.5 Skyddade områden 

 

Naturmiljöer 

Det studerade passageområdet för bibanan kan få motsvarande 

effekter för de skyddade områdena närmast öster om stationsprin-

cipen, det vill säga framförallt Bondberget men även Strömsberg. 

Ett profilläge som innebär passage i markplan kan orsaka direkta 

fysiska intrång eller indirekta genom bullerstörning och barriär 

som försämrar spridningsmöjligheterna mellan de skyddade områ-

dena. Både direkt och indirekt påverkan kan motverka syftet med 

skydden och i sämsta fall skada utpekade livsmiljöer eller försämra 

bevarandestatusen för utpekade arter i Natura 2000-områdena. Vid 

val av lokalisering, höjdläge samt utformning av bibanan måste 

hänsyn visas till bevarandeintressena i de skyddade områdena för 

Bondberget och Strömsberg. 

 

Den norra delen av det studerade passageområdet för huvudbanan 

tangerar de södra delarna av Strömsberg. Liksom för bibanan är 

både lokalisering i nord-sydlig riktning samt banans höjdläge av 

betydelse för effekterna i det skyddade området. Ett nordligt läge 

med hög profil riskerar framförallt orsaka ökad bullerstörning i 

området.  

 

Tunnelpåslag för huvudbanan i den östra branten kan på samma 

sätt som för alternativ J4 påverka naturreservatet Klevabergen.  

 

I den västra delen, vid passage över Tabergsdalen berörs de södra 

delarna av riksintresseområdet Lillåns-Tabergsåns raviner av stu-

derat passageområde för huvudbanan. En del i riksintressebeskriv-

ningen är områdets tydliga ravinsystem. Vattendragen förväntas 

passeras på bro som tillgodoser ekologiskt funktionella passager för 

både vatten- och landlevande djur. För att inte skada riksvärdena 

behöver också hänsyn tas till ravinens ekologiska och geologiska 

värden. 

 

Det studerade passageområdet för huvudbanan tangerar också de 

södra delarna av Dumme mosse. På samma sätt som för alternativ 

J4 är banans höjdläge avgörande för hur järnvägen påverkar det 

skyddade områdets olika värden. Placering i markplan bedöms vara 

svårt att förena med gällande skyddsförordnanden, främst Natura 

2000. 

 

Kulturmiljöer 

Inom det studerade passageområdet för bibanan 0ch huvudbanan 

finns inga riksintressen för kulturmiljö. Området passerar däremot 

strax söder om riksintresset Stensholm, Lundaberget. Här är risken 

för en eventuell konflikt motsvarande den som beskrivs under al-

ternativ J4.  

 

Passageområdet för bibanan innefattar det utpekade byggnadsmin-

net Strömsbergs herrgård. Med hänsyn till stationsalternativets 

lokalisering bedöms riskerna för en direkt påverkan av järnvägen 

inom byggnadsminnets skyddsområde som små. Huvudbanans 

studerade passageområde passerar strax söder om byggnadsminnet 

Rörets kraftverk i Hovslätt. En nordligare passage kan innebära en 

konflikt med den skyddade anläggningen. Hänsyn ska i så fall tas 

till byggnadsminnet vid lokalisering och anläggningens utformning.  

 

Ljungarums kyrka med tillhörande begravningsplats berörs av om-

rådet för bibanans passage. Kyrkomiljön omfattas av 4 kap KML 

och hänsyn till miljön ska tas vid järnvägens lokalisering. Riskerna 

för en direkt påverkan bedöms dock, precis som för byggnadsmin-

net Strömsberg, som små med hänsyn till stationsalternativets lo-

kalisering. Passageområdets östra del passerar strax söder om 

Bråneryds kyrkogård i södra Huskvarna. Här är riskerna för en 

konflikt motsvarande de som beskrivs under alternativ J4.  

 

Passageområdet för bibanan och huvudbanan riskerar att beröra ett 

större antal fornlämningar som omfattas av 2 kap KML. För hu-

vudbanans östliga passage och bibanans passageområde gäller 

samma beskrivning som för alternativ J4. Huvudbanans sydligare 

sträckning väster om Tenhultsdalen innebär att en delvis annan 

fornlämningsbild kan beröras av området för passage. I området 

norr om Odensjö och mellan Odensjö och Hovslätt har flera forn-

lämningar från sten-, brons- och järnåldern samt medeltiden på-

träffats. Här finns en möjlighet att påträffa ytterligare, hittills 

okända fornlämningar. Principlösningen för en kopplingspunkt 

strax öster om Hovslätt riskerar att medföra negativa effekter för 

fornlämningsmiljöerna. Längs med Tabergsån finns många utpe-

kade industrihistoriska lämningar som kan påverkas i och med hu-

vudbanans passage på bro. Anläggningens utformning och place-

ring viktigt för att undvika för stora intrång i den vattenanknutna 

miljön. 
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7.2.9 Kostnader 

7.2.9.1 Byggkostnader 

Kostnadsbedömningen avser hela sträckan inom det utpekade om-

rådet för utredningen av Station Jönköping. Den jämförande an-

läggningskostnaden för stationsprincip J5, Munksjön via bibana 

omfattar cirka 48 km dubbelspår och cirka 13 km enkelspår, samt 

innefattar kostnader för fastighetsärenden, byggherrekostnader, 

miljö, arkeologi, markarbeten järnväg, övriga markarbeten, bygg-

nadsverk, grundläggning, tunnlar, BEST och stationer (exklusive 

stationsbyggnaden). Syftet med kostnadsbedömningen är att kunna 

jämföra de olika stationsalternativen. Syftet med kostnadsbedöm-

ningen är att kunna jämföra de olika stationsalternativen. 

 

Stationsprincip J5, Munksjön via bibana utgör det alternativ med 

näst högst anläggningskostnad och har en trolig kostnad av 

25,5±5,1 miljarder kronor. Följdinvesteringarna uppgår till 1,7±0,2 

miljarder kronor.  Följaktligen bedöms alternativ J5 totalt kosta 

27,2±5,3 miljarder kronor att anlägga. J5 bedöms därmed kosta 

cirka 8,9 mdkr mer än alternativet med lägst anläggningskostnad 

(J6N, Tenhultsdalen Norr).  

 

Kostnadsdrivande för J5 är främst att den har både huvudbana och 

bibana, och utgör därför totalt en längre sträcka järnväg än övriga 

stationsprinciper. Kostnadsdrivande är också den stora kopplings-

punkten i väster samt stationen som utretts som en stor bro i ett 

område med dåliga grundläggningsförhållanden samt långa berg-

tunnlar. 

 

Stationsalternativ J5 utgör det alternativ som har störst fastighetin-

trång, eftersom stationen ligger relativt centralt och passerar tätbe-

byggda områden både på väg in och ut från stationen. Bibanan som 

går in till stationen kan komma att omfatta bergtunnel och bro till 

stor del, dessa är kostsamma och är därför kostnadsdrivande för 

bibanan. Huvudbanan planeras att gå i ett externt läge på relativt 

goda grundläggningsförhållanden. Kostnadsdrivande för denna del 

är passagerna över dalgångar och befintlig infrastruktur, vilka kan 

innebära broar som för vissa passager kan vara höga och långa. 

Större delen av all bro både för huvudbana och bibana bedöms be-

höva grundförstärkas, sannolikt pålas. Utöver detta bedöms uppe-

mot hälften av huvudbanans bank/skärningar behöva pålas.  

 

Figur 113 och Figur 114 redovisar bedömd fördelning av anlägg-

ningstyper för bibanan respektive huvudbanan i alternativ J5. 

 

Figur 113. Bedömd fördelning av anläggningstyper för bibana till J5. 

 

Figur 114. Bedömd fördelning av anläggningstyper för huvudbanan till 

J5. 

7.2.9.2 Kostnader för möjliga kringinvesteringar 

Utöver följdinvesteringarna är det även möjligt att bygga ut och 

förbättra omkringliggande infrastruktur. Nedan är kostnader för 

identifierade möjliga kringinvesteringar: 

 

• Nr 1 Kapacitetshöjande åtgärder Jönköpingsbanan 

o Nr 1A Kapacitetshöjande åtgärder Nässjö-Tenhult  
Kostnad ej beräknad  

o Nr 1B Kapacitetshöjande åtgärder Tenhult-A6 
kostnad för dubbelspår på sträckan cirka 1 000–
1 500 mkr 

o Nr 1C Kapacitetshöjande åtgärder A6-Jönköping C  
kostnad för dubbelspår på sträckan cirka 500–1 000 
mkr 

o Nr 1D Kapacitetshöjande åtgärder Jönköping C-
Falköping  
Kostnad ej beräknad  

• Nr 2 Konventionell järnväg i upphöjt läge inom Södra Munk-
sjön  
kostnad cirka 800–1200 Mkr 
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7.3 Stationsprincip J6N, Tenhultsdalen Norr 

Stationsprincip J6N, Tenhultsdalen Norr med huvudbana är ett av 

de alternativ som studerats vidare efter urvalsprocessens steg 2. 

Alternativet beskrivs med avseende på förutsättningar, följd och 

kringinvesteringar, effekter och kostnader. 

7.3.1 Beskrivning av passage och stationslösning 

Stationsprincip J6N innebär en huvudbana som går på höjderna 

söder om Jönköping med en extern station i norra Tenhultsdalen 

strax söder om Huskvarna. 

 

Figur 116. Topografin längs stationsprincipens studerade passage vid 

Jönköping tätort. 

 

Från öster föreslås höghastighetsjärnvägen passera Tenhultsdalen 

på högbro. På den västra sidan av dalgången, strax väster om den 

konventionella järnvägen, antas stationen placeras. Stationen antas 

byggas enligt den föreslagna utformningen för höghastighetsstation 

i Jönköping, med huvudtågspåren ytterst och med koppling mot 

uppställning sydväst om stationen. Kopplingspunkten mot Malmö 

kan förläggas i direkt anslutning till stationen på västra sidan. 

Kopplingspunkten kan byggas som en enkel planskild kopplings-

punkt, där uppspåret från Malmö korsar antingen över eller under 

huvudbanan. Beroende på hur långt norrut i dalgången höghastig-

hetsjärnvägen går, kommer en kortare tunnel på västra sidan om 

Tenhultsdalen behövas. Vissa delar av kopplingspunkten kan 

komma att behöva förläggas i tunnel.  

 

 

Huvudbanan korsar sannolikt sedan platån mellan Tenhultsdalen 

och Tabergsdalen i markplan, vilket innebär att främst bank och 

skärning blir aktuella anläggningstyper. I väster korsas Tabergsda-

len på högbro. Åt söder korsar höghastighetsjärnvägen mot Malmö 

platån i markplan med bank och skärning som främsta anlägg-

ningstyper. Genom sin diagonala dragning får järnvägen en genare 

väg mot Malmö jämfört med både J4, J5 och J8. 

 
  

Figur 115. Passage vid Jönköping tätort för alternativ J6N, Tenhultsdalen Norr. 
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7.3.2 Stationslägets följdinvesteringar 

Följdinvesteringar är objekt som erfordras tillsammans med ut-

byggnaden av anläggningen för höghastighetsjärnväg för att denna 

skall fungera som avsett. Följdinvesteringarna ingår i utvärderingen 

av stationsprincipen avseende funktion. Kostnaden ingår i den be-

dömda jämförande totalkostnaden för stationsprincipen med tillhö-

rande passageområde.  

 

Nr 1 Effektivt resandeutbyte mellan höghastighetsstation 
och Jönköpingsbanan 
För att ett stationsläge i Tenhultsdalen ska fungera för Jönköpings 
tätort och för regionen tillsammans med Jönköpingsbanan krävs ett 
antal följdinvesteringar kring den nya höghastighetsstationen.  

• 1A Mötesstation för konventionell järnväg  
Mötesstation för Jönköpingsbanan vid höghastighetsstation-
en. Mötesstationen antas ligga i markplan på linjen med en 
mittplattform. 

 

Nr 2 Utbyggnad väganslutning till ny station  
Då stationsprincipen ligger i ett oexploaterat område behövs sätt att 
nå stationen för bil-, cykel- och gångtrafikanter. 

• 2A Kollektivtrafikstråk 
En särskild bussgata från området söder om Munksjön, via 
Ryhov, till höghastighetsstationen samt förenklingar för 
busstrafik från Huskvarna centrum till höghastighetsstation-
en. 

• 2B Väganslutning 
En förlängning av Öxnehagaleden till väg 40 som passerar 
höghastighetsstationen samt en trafikplats på väg 40 kan 
knyta an staden på Tenhultsdalens västra sida. På östra si-
dan kan en förbindelse från Tenhultsvägen byggas till hög-
hastighetsstationen.  

 

Nr 3 Nytt resecentrum för höghastighetsjärnvägen.  
Resecentrum i norra Tenhultsdalen för både höghastighetsjärnvä-
gens och Jönköpingsbanans behov. 

 

Nr 4 Omloppsnära uppställning höghastighetståg  
Möjlighet för uppställning och service, så kallad omloppsnära upp-
ställning, erfordras eftersom vissa trafiklinjer antas ha start- och 
slutpunkt vid Jönköping höghastighetsstation. Behoven förstärks då 
Jönköping höghastighetsstation är en knutpunkt i systemet. Upp-
ställningen bör ske i höghastighetsstationens närhet. Antaget behov 
för uppställning är för 5–6 stycken 250 meter långa fordon. 

7.3.3 Kringinvesteringar 
Kringinvesteringar är objekt som förbättrar funktionen och den 

funktionella måluppfyllelsen för stationsprincipen men som inte är 

en nödvändighet för att stationen ska fungera. Kringinvesteringar-

na ingår inte i utvärderingarna för måluppfyllelse och kostnaden 

ingår inte i den bedömda jämförande totalkostnaden för stations-

principen med tillhörande passageområde. 

Nr 1 Kapacitetshöjande åtgärder Jönköpingsbanan 

• 1A Kapacitetshöjande åtgärder Nässjö-Tenhult  
Kapacitetsbrist kan uppstå på grund av ökad efterfrågan på 
regionalt resande till höghastighetsstationen. Behov av för-
stärkt kapacitet genom exempelvis mötesspår och mötesstat-
ioner mellan Nässjö och Tenhult kan uppstå.  

• 1B Kapacitetshöjande åtgärder Tenhult-Jönköping C 
Kapacitetsbrist kan uppstå på grund av ökad efterfrågan på 
regionalt resande till den nya stationen. Ökat resande upp-
står efter ändring av Vaggerydsbanan med anslutning till 
Jönköpingsbanan då Byarum–Tenhult har tagits i trafik. Be-
hov av förstärkt kapacitet genom exempelvis mötesspår eller 
dubbelspår och mötesstationer mellan Tenhult och Jönkö-
ping C kan uppstå.  

• 1C Kapacitetshöjande åtgärder Jönköping C–
Falköping  
Kapacitetsbrist kan uppstå på grund av ökad efterfrågan på 
regionalt resande till den nya stationen. Behov av förstärkt 
kapacitet genom exempelvis mötesspår eller dubbelspår och 
mötesstationer mellan Jönköping C och Falköping kan upp-
stå.  

  

Figur 117. Schematisk bild över höghastighetsstationens utformning och dess läge i förhållande till och stationskoppling till den konventionella 

järnvägen, samt generell riktning för uppställning. 
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7.3.4 Övriga investeringar  

Övriga investeringar är objekt som antas utföras och finansieras 
fristående från utbyggnaden av anläggningen för höghastighetsjärn-
väg. Det antas att de utförs tidsmässigt och med lösningar som inte 
är negativa för utbyggnaden. Övriga investeringar ingår i utvärde-
ring som gjorts avseende måluppfyllelse av funktionsmålen. Kost-
naden ingår inte i den bedömda jämförande totalkostnaden för stat-
ionsprincipen med tillhörande passageområde. Övriga investeringar 
ligger inte i nationell plan 2014–2025. Uppskattad kostnad för dessa 
investeringar uppgår till 1400–3000 Mkr. 

 

• 1 Flytt av Jönköpings godsbangård 
Investeringen har ingen koppling till höghastighetsstations-
läget. Den stadsutveckling som sker vilket även omfattar 
omvandling av området Södra Munksjön, inom vilken Jön-
köpings godsbangård är belägen, innebär att den typ av 
verksamhet som bedrivs på bangården av kommunen ej be-
döms vara önskvärd i området. Verksamheten antas ha flyt-
tats utanför staden. 

• 2 Avveckling av del av Vaggerydsbanan 
Investeringen har ingen koppling till höghastighetsstations-
läget. Järnvägens standard, påverkan på stadsutveckling och 
behov av kortare restider mellan tätorter söder om Jönkö-
ping och Jönköping är motiv till att trafikering på delen från 
Byarum/Månsarp till Jönköping avvecklas. Ingen spåran-
läggning antas vara kvar genom utvecklingsområdet Södra 
Munksjön. Investeringen förutsätter nysträckning Vagge-
rydsbanan delen Byarum–Tenhult enligt nedan. 

• 3 Nysträckning Vaggerydsbanan delen Byarum–
Tenhult 
Behov av kortare restider mellan tätorter söder om Jönkö-
ping och Jönköping. Upprustning av Värnamo–Byarum för 
höjd största tillåtna hastighet och elektrifiering. Nybyggnat-
ion av 25 km enkelspårig järnväg Byarum–Tenhult.  

 

  

Figur 118. Följd- och kringinvesteringar för stationsprincip J6N. Följdinvesteringar är markerade i rosa och kringinvesteringar i gult på 

kartan och i listan. 
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7.3.5 Effekter på tillgänglighet, användbarhet och samhälls-

utveckling 

Stationsprincip J6N, Tenhultsdalen Norr skulle innebära ett externt 

stationsläge strax söder om Huskvarna, på den västra sidan av Ten-

hultsdalen. Avståndet till centrala Jönköping, fågelvägen, är cirka 

åtta kilometer och med bil når man stora delar av Huskvarna samt 

stadsdelarna Ekhagen och Öxnehaga inom 5 minuter och på ytterli-

gare 5 minuter nås Jönköpings östra delar samt Tenhult, se Figur 

120. Man får räkna med ytterligare några minuter för att nå alla 

regionala målpunkter i centrum.   

 

Området mellan Tenhult och Huskvarna består i huvudsak av 

landsbygd och området för ett tänkbart stationsläge är därför i hu-

vudsak obebyggt.  

 

Ett stationsläge inom stationsprincip J6N, Tenhultsdalen Norr 

skulle hamna i nära anslutning till väg 40, vilket medför att det, likt 

J8, Odensjö finns en utbyggd infrastruktur med god kapacitet och 

tillgänglighet till det övergripande vägnätet. Genom stationslägets 

koppling mot det konventionella järnvägsnätet (Jönköpingsbanan) 

bedöms förutsättningarna för att bli en knutpunkt och bytesstation 

för den regionala tågtrafiken vara goda.  

 

  

Figur 119. Tillgänglighet till stationsprincip J6N, Tenhultsdalen Norr från bebyggda och planerade områden. 

Figur 120. Beräknade restider för bil mellan stationsprincip J6N och 

regionala målpunkter. 
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Stationsprincipens läge utmed Jönköpingsbanan erbjuder samman-

taget en högre tillgänglighet till stationen för invånare i Nässjö och 

orter i de sydöstra delarna av länet, än övriga stationsalternativ. 

 

På var sida av Jönköpingsbanan finns en busslinje som knyter Ten-

hult med Jönköping respektive Huskvarna. På Jönköpingsbanan 

går tåg som förbinder Södra- och Västra stambanan (Nässjö-

Jönköping-Falköping) med avgång varje timme. Detta utbud kom-

pletteras med tåg Växjö-Nässjö-Jönköping med cirka 7 dubbelturer 

per dag. Tågen stannar idag i Tenhult och Huskvarna. En station 

för höghastighetsjärnvägen medför ytterligare en station i Ten-

hultsdalen. 

 

Utifrån ett regionalt respektive nationellt perspektiv är J6N, Ten-

hultsdalen Norr ett bra alternativ eftersom det finns möjlighet att 

integrera den lokala strategiska infrastrukturen. Korsningen mellan 

stationsprincip J6N och Jönköpingsbanan ger möjlighet att också 

koppla Nässjö till höghastighetsjärnvägen. Dessutom kan stationen 

kopplas till Jönköpings centrum genom ett tågbyte mot centrum 

och dess regionala målpunkter. Dock är det längre avstånd till stat-

ionen för boende och från stationen till arbetstillfällen samt andra 

regionala målpunkter, vilket innebär att tillgängligheten till och 

från stationen för dem som reser till eller från Jönköping blir jäm-

förelsevis låg, se Figur 121.  Endast omkring halva mängden invå-

nare nås inom 10 minuter jämfört med alternativ J4/J5. 

 

De längre avstånden till bostäder och arbetstillfällen innebär att 

stationsprincipen inte bedöms kunna fungera som ett regionalt ar-

betspendlingsnav.  Långa anslutningsresor begränsar möjligheterna 

till arbetspendling mellan stationsorter längs höghastighetsjärnvä-

gen.  

 

För cykel- och gångtrafik är denna stationsprincip mindre attraktiv 

på grund av större avstånd och betydande nivåskillnader. Jämförel-

sen av hur många invånare som beräknas bo inom olika cy-

kelavstånd från respektive stationsalternativ visar att tillgänglighet-

en med cykel till ett stationsläge i norra Tenhultsdalen beräknas bli 

något bättre än till ett stationsläge vid Odensjö, se Figur 122. Skill-

naden mot den högre tillgängligheten till stationslägen söder om 

Munksjön är dock betydande. 

 

En station i Tenhultsdalen, istället för Tabergsdalen, bedöms kunna 

medföra att utvecklingen i den idag mer expansiva Tabergsdalen 

avtar och att Tenhultsdalen skulle bli mer intressant för exploate-

ring. Detta överensstämmer inte med Jönköpings utbyggnadsstra-

tegi, som pekat ut relativt få områden i Tenhultsdalen som tänkbara 

för stadsutveckling. Det finns däremot en tydlig ambition att låta 

Taberg och Torsviksområdet växa samman med Jönköpings tätort.  

 

Utifrån kommunens övergripande utvecklingsstrategi kan J6N, 

Tenhultsdalen Norr även komma att inverka på prioriteringen av 

vissa projekt i anslutning till Ryhov länssjukhus och bostadsområ-

den vid A6 golfbana. Ett stationsläge i norra Tenhultsdalen bedöms 

även påverka innehållet i och utbyggnadstakten för utvecklingsom-

rådet Södra Munksjön.   

 

Med bra och direkt kollektivtrafikförbindelse till Huskvarna skulle 

förutsättningarna för utveckling av denna del av kommunen för-

bättras. Stationsprincipen skulle kunna medverka till en expansion 

av Öxnehaga söderut, i riktning mot stationen, men naturreservatet 

för Bondberget innebär att dessa möjligheter är begränsade. 

 

Till skillnad från stationsprincip J8, Odensjö har det inte skett nå-

gon större utbyggnad av stråket Tenhult-Huskvarna. Kommunens 

utbyggnadsprogram pekar heller inte ut några större exploaterings-

områden.  Utifrån ett tidsperspektiv är inte området vid stations-

princip J6N kopplat till kommunens planerade stadsutvecklings-

projekt.  Detta kan vara en fördel då orten kan utvecklas och växa 

utan att behöva hålla tomma ytor för en blivande station och järn-

vägsutbyggnaden kan ske parallellt. 

 

Tillgången på exploaterbar mark i området runt stationen är stor, 

men det externa läget innebär att förutsättningarna för stadsut-

veckling i anslutning till stationen bedöms vara begränsad. Tätor-

ten har inte tillräcklig storlek för att ha ett nytt delcentrum när 

detta dessutom ligger utanför Tabergsdalens utvecklingskorridor. 

En hotell- och konferensanläggning skulle fungera som mötesplats 

och nav mitt emellan Malmö, Göteborg och Stockholm.  
  

Figur 122. Beräknat antal boende (2030) inom olika restidsintervall med 

cykel från respektive stationsalternativ. 

Figur 121. Antal arbetstillfällen respektive boende som beräknas nås från stationsprincip J6N med olika restid år 2030. 



 

101 
 

7.3.6 Samhällsnyttor 

I likhet med övriga lokaliseringsalternativ får Jönköping en dras-

tiskt förbättrad nationell tillgänglighet med stationsprincip J6N 

(Tenhultsdalen Norr). En betydande nytta finns med potentiell till-

växt av kontaktintensiva arbetsställen. Nyttopotentialen stärks av 

att stationen omges av obebyggd mark som kan utvecklas utan stora 

restriktioner i form av tidigare byggda strukturer.  

 

Nyttopotentialen begränsas dock av att stadsutveckling vid norra 

Tenhultsdalen inte kan ske integrerat med befintliga strukturer i 

centrala staden. Ur ett regionalt/lokalt perspektiv finns en större 

nyttopotential, jämfört med stationsprinciper vid Södra Munksjön, 

för Nässjö och orter utmed Jönköpingsbanan. De nyttor som kan 

tillskrivas stadsutveckling i stationens närhet kan dock inte förstär-

kas genom integration med befintliga centrum. Samtidig kan be-

fintliga centrum försvagas genom att konkurrera med området vid 

en höghastighetsstation.  

 

Stationsprincipen J6N (Tenhultsdalen Norr) har god tillgänglighet i 

det konventionella tågtrafiksystemet men kollektivtrafikförsörj-

ningen kan bli svårare att tillgodose jämfört med stationsalternati-

ven vid Södra Munksjön. Stationsläget kan ges god tillgänglighet 

med bil förutsatt att vissa kringinvesteringar i vägnät görs.   

 

Jämfört med ett stationsläge vid Södra Munksjön bedöms inte den 

potentiella samhällsnyttan av en höghastighetsstation vid Jönkö-

ping kunna realiseras i lika hög grad med ett stationsläge vid norra 

Tenhultsdalen. Stationsområdet kan inte dra nytta av befintliga 

strukturer, avstånden till viktiga målpunkter är längre och lokali-

seringen ger sämre kollektiv tillgänglighet jämfört med Munksjön, 

undantaget regionala tågresor där alternativen är likvärdiga. 

 

Det finns risk för att stationsprincip J6N (Tenhultsdalen Norr) be-

gränsar Jönköpings utvecklingspotential, jämfört med lokalisering 

vid Södra Munksjön, genom konkurrens med befintliga centrum, 

dvs. att den nationella och lokala tillgängligheten inte stärker 

varandra. 

7.3.7 Förutsättningar för byggnation 

För att bedöma förutsättningar för byggnation av höghastighets-

järnvägen för stationsprincip Tenhultsdalen Norr (J6N) har topo-

grafi, markförhållanden, fastighetsintrång, anläggningstyper, drift-

störningar på andra system samt byggbarhet analyserats.  

 

7.3.7.1 Topografi 

Längst i öster ligger dalgångarna på cirka +215-240 meter (högst 

längst i öster) med nordnordvästliga bergsryggar som uppnår som 

mest nivå cirka +270 meter. I Tenhultsdalen sjunker topografin 

kraftigt till nivå +125 meter, men dalen passeras relativt vinkelrätt. 

I Tenhultsdalens västra sida ligger en småböljande platå på nivå 

cirka +195 meter innan de södra delarna av Bondberget tar vid. Här 

når Bondberget nivå cirka +270 meter. Den nordliga korridoren 

följer sedan en höjdrygg som sakta sluttar mot sydväst för att vid 

Råslätt/ Odensjö nå Tabergsdalen. Tabergsdalen är här relativt ku-

perad jämfört med nordliga lägen och topografin varierar mellan 

+145 och +205 meter. Västerut från Månstorp/Lidstorp går man ur 

Vätternsänkans dalgång och upp på höglandet som varierar mellan 

nivå +230 och +255 meter.  
 

7.3.7.2 Markförhållanden 

Markförhållandena i möjliga stationslägen i nordligt läge i Ten-

hultsdalen består i huvudsak av isälvsavlagringar och glacifluviala 

sediment samt underordnad morän och berg i dagen. I Tenhultsda-

len anges jordmäktigheterna i jorddjupsmodellen generellt vara 1-

10 meter.  

 

Markförhållandena för huvudbanan öster om Tenhultsdalen karak-

täriseras av ringa jorddjup, som mestadels anges vara mindre än 5 

meter, med morän och berg i höjdpartierna och isälvsavlagringar 

och torv i de lokala svackorna. Som redan nämnts domineras Ta-

bergsdalen av isälvsavlagringar och glacifluviala sediment medan 

området väster om dalen utgörs av höjd Bondberget, där berg går i 

dagen och tunnare lager morän förekommer. Nord-nordvästliga 

eller nordvästliga svaghetszoner i berg kan förekomma framförallt i 

de västra delarna av Bondberget. Från Bondberget mot Råslätt och 

Hovslätt kan man följa ett parti med ytnära berg och moränlager 

som anges vara generellt mindre än 10 meter i mäktighet. Erosions-

strukturer i moränen som raviner passeras relativt vinkelrätt. 

 

Mellan Odensjö och Råslätt ligger ett område som domineras av 

isälvsavlagringar. Detta område sträcker sig ända till Månstorp. Till 

skillnad från en mer central passage av Tabergsdalen anges jord-

djupen i jorddjupsmodellen här som mindre och sällan mer än 20 

meter. 

 

Västerut från Månstorp dominerar morän och torv. Mindre före-

komster av isälvsavlagringar, glacifluvial finsand/silt och sväm-

sediment förekommer även. Berget framträder ställvis i markytan, 

men jorddjupen anges mestadels vara mellan 5 och 20 meter. 

 

Angivna jorddjup från SGU:s jorddjupsmodell har högre noggrann-

het inne i tätorten, där antalet mätpunkter i form av brunnsborr-

ningar är relativt stort, jämfört med uppgifterna mer perifert där 

färre borrpunkter utgör underlag för modellen. 
 

7.3.7.3 Bebyggelse och fastighetsintrång 

Då huvudbanan kan anpassas för att ligga utanför tätbebyggda om-

råden bedöms fastighetsintrånget bli relativt litet. Skogsmark utgör 

cirka 70 % av sträckan, medan åkermark och övrig mark upptar 

cirka 30 %. Mindre än 1 % utgörs av industri- eller bostadsmark. En 

grov uppskattning är att ett 30-tal byggnader kan direkt beröras av 

en huvudbana i denna sträckning. Berörda hus är småhus och 

komplementbyggnader. 
 

7.3.7.4 Anläggningstyper 

Öster om Tenhultsdalen kan bergsryggarna passeras i tunnel me-

dan dalgångarna sannolikt passeras på bank eller låg bro. Ett 

mindre vattendrag bedöms kunna passeras på bro där bron antas 

spänna fritt över vattnet. Bergsryggen strax innan Tenhultsdalen 

kan passeras i bergtunnel. Själva Tenhultsdalen kan komma att 

passeras på mycket höga bropelare på uppemot 60 meter, vilket 

även bedöms innebär att bron blir lång, cirka 1 kilometer. Den höga 

bron beror på att höjdskillnaderna är stora, vilket kan vara fördel-

aktigt för att nå ett stationsläge i marknivå på den relativt plana 

platån som är belägen strax ovanför befintlig korsande järnväg. 

 

De södra delarna av Bondberget kan komma att passeras i bergtun-

nel. Rimligen vill man minimera sträckan i bergtunnel eftersom en 

längre sträckning i bergtunnel riskerar dålig bergtäckning och möj-

ligen även sämre bergförhållanden, exempelvis korsande svaghets-

zoner. 

 

I sträckningen ner mot vid Råslätt/J8, Odensjö vid Tabergsdalen 

kan järnvägen gå på ömsom bank, ömsom skärning och då kan 

även någon kortare bro eller bergtunnel bli aktuell. Vid korsning 

med E4:an kan profilen höjas så att höghastighetsjärnvägen går på 
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bro. Även befintlig järnväg och ett större vattendrag passeras san-

nolikt på bro, dock kan vattendraget innebära att placering och 

grundläggning av brostöd kan behöva göras i vatten. Härifrån och 

västerut blir topografin svår att följa; hög eller låg linjeföring kan 

väljas. 

 

Med en hög linjeföring nås markyta vid högplatåns början vid Mån-

storp. En hög linjeföring skulle innebära en upp till 65 meter hög 

och cirka 700 meter lång bro över Tabergsdalen, samt en upp till 45 

meter hög och 1,2 kilometer lång bro över Månstorp/Kallebäcken. 

Denna lösning innebär att en stor del av höghastighetsjärnvägen 

kan anläggas på bank vidare västerut.  

 

En låg linjeföring kan resultera i en kortare bergtunnel innan Ta-

bergsdalen, som passeras på en cirka 40 meter hög och cirka 500 

meter lång bro, varefter följande höjd passeras i djup skärning eller 

möjligen tunnel. Enligt tillgänglig information kan det bli problem 

med bergtäckningen då jorddjupen anges vara cirka 10-15 meter. 

Svackan i Månstorp/Kallebäck kan passeras på bank varefter hög-

landet sannolikt passeras i bergtunnel. Svårigheten med detta al-

ternativ är att det kan bli komplicerat och dyrt att komma upp till 

marknivå på höglandet där det finns många myrmarker. 

 

Jordlagren i öster består av berg i dagen och morän, i mitten av 

området och västerut består jordlagren av en blandning av lerig 

morän, sand och silt. Jorddjupen uppges i jorddjupsmodellen vari-

era mellan 0 och 30 meter. Grundläggningen av broarna i området 

anses kunna utföras konventionellt med bottenplattor grundlagda 

på en packad fyllning på mark, eller på spetsburna pålar.  

 

Mindre byggnationer av väg- samt gång- och cykelbroar kommer 

att behövas i området. 
 

7.3.7.5 Byggbarhet 

En bergtunnel genom Bondberget riskerar att hamna med låg vin-

kel mot en nordvästlig svaghetszon, vilket sannolikt leder till kom-

plicerad byggnation. 

 

Eftersom passagen anpassats för att ligga utanför tätbebyggda om-

råden finns det goda möjligheter till arbetsområden och andra ytor 

som behövs vid byggnation. 

 

Cirka tre stycken tvåfiliga vägar och fem enfiliga vägar kan komma 

att behöva läggas om i bro eller vägport. Gång- och cykelbro/portar 

bedöms inte behövas. Ledningsomläggning blir aktuellt främst i 

samband med vägomläggningar, men även inför anläggning av bro-

stöd. 

 

Några kraftledningsgator kan komma att behöva läggas om. Föl-

jande kan bli aktuella: en kraftledning vid Jordanstorp, som ligger 

tre till fyra kilometer söder om stadsdelen Ekhagen, samt en kraft-

ledning som löper från Hälltorpsdammen till Branten i Hovslätt. 

Denna kraftledning kan hamna i konflikt med höghastighetsjärnvä-

gen ett flertal gånger. Det förekommer även en kalhuggen yta som 

ser ut som en kraftledningsgata längst i öster och som löper norr 

om väg 162, men denna verkar sakna luftledningar, vilket bör veri-

fieras på plats.  

 

En huvudbana i nordligt läge skulle resultera i stora mängder över-

skottsmassor från framförallt jordschakt, trots en hög linjeföring. 

En grov uppskattning av schaktmassor är 1,4 miljoner m3 jord och 

600 000 fast-m3 berg. Cirka 700 000 m3 av dessa bedöms behövas 

vid anläggning av bank, företrädesvis bergmassor. Storleken av 

dessa beräknade mängder är beroende av linjedragning i plan och i 

profil. Schakt och fyllning för kopplingspunkter och stationer har 

inte beaktats. 

 

Broar med höga pelare betyder större och mer komplicerade form-

ställningar, och en obekväm arbetsmiljö.  

 

Byggnation av bro i delar med passager av större befintlig väg och 

järnväg med stora spännvidder medför stor risk för driftstörning i 

området. Arbetet och arbetsmiljön försvåras på grund av mer kom-

plicerade temporära arbets- och formställningar, och kräver sam-

ordning med närliggande anläggningar och dess ägare.  

 

Vid brostöd i vatten utförs grundläggningen exempelvis inom vat-

tentäta spontkonstruktioner, vilket kan fördyra och försvåra arbe-

tet. 

 

 

 

 

 

7.3.8 Miljöeffekter 

Följande är en sammanfattande beskrivning av de miljöeffekter 

som alternativ J6N, Tenhult Norra, bedöms kunna medföra för re-

levanta miljöaspekter. Sammanfattningen utgår från fokusområ-

dena Landskap, Hälsa och säkerhet, Resurser tillgängliga för män-

niskan samt Klimat. Sammanfattningarna bygger på de utförligare 

beskrivningar av miljöeffekter som gjorts i miljöbedömningen av 

åtgärdsvalsstudien. 

7.3.8.1 Landskap 

Det omkringliggande landskapet bedöms inte vara uttalat känsligt 

för den strukturomvandling som kan förväntas med en ny station i 

den norra delen av Tenhultsdalen, eftersom den koncentreras till 

ett redan stadsnära läge. Passagens relativt snäva avgränsning mot 

söder i Tenhultsdalen innebär att dalgången passeras i ett mindre 

känsligt avsnitt sett till landskapsbild och kulturmiljö. Liksom för 

huvudbanan för alternativ J5 kan en järnväg inom passageområdet 

för J6N innebära intrång i odlings- och herrgårdslandskapet söder 

om tätorten. Här är topografin flackare och anläggningstyper som 

bank och skärning därmed sannolika. En höghastighetsjärnväg kan 

i dessa delar medföra både fragmentering och att det skapas en om-

fattande barriär, såväl fysisk som visuell. Effekternas omfattning är 

således starkt beroende av järnvägens lokalisering inom delområdet 

och utformning. Kopplingspunkten och passageområdet för järnvä-

gen som går söderut mot Malmö påverkar relativt tysta barrskogs- 

och myrmarksområden söder om Jönköping. Resenärsupplevelsen 

bedöms som sämre jämfört med de centrala alternativen framför-

allt på grund av att det inte finns någon visuell kontakt med cen-

tralorten. 

7.3.8.2 Hälsa och säkerhet 

I det studerade området för passage vid Jönköping tätort är det 

järnvägens placering i förhållande till bostäder som spelar störst 

roll för alternativets effekter med avseende på människors hälsa. 

Den norra delen av studerat område berör bland annat tätbefolkade 

delar av Huskvarna och här kan många människor komma att stö-

ras i sina bostadsmiljöer av exempelvis buller från höghastighetstå-

gen. Längre söderut minskar konflikten med bostadsområden. I 

den norra delen är profilläget avgörande för hur omfattande effek-

terna blir. En högre profil ger mindre andel tunnel och därmed 

ökad risk för att människor störs av buller från höghastighetstågen i 

sin boendemiljö. Passagen över Tabergsdalen är också känslig med 

avseende på människors hälsa, främst buller. Lokalisering och ut-

formning är styrande för effekterna. Försämrad luftkvalitet bedöms 

inte vara ett problem för de externa principlösningarna.  
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En station i den norra delen av Tenhultsdalen kan förstärka de so-

ciala sambanden norrut, mot Huskvarna. Samtidigt kan de sociala 

sambanden och identiteten som tätortsnära landsbygd försvagas. 

Effekterna för tillgänglighet till målpunkter och områden av bety-

delse för rekreation och friluftsliv bedöms vara desamma i området 

för passage av Jönköping tätort för J6N som för huvudbanan i J5. 

Eftersom alternativ J6N huvudsakligen går utanför tätbebyggda 

områden och passerar tvärs vattendrag och vägar innebär alternati-

vet sannolikt att endast ett begränsat antal förorenade områden kan 

komma att saneras till följd av järnvägsanläggningen. Nordväst om 

Odensjö ligger miljöriskområdet Kniphammaren, som innefattas i 

alternativ J6N. Passage direkt genom detta område bör undvikas. 

7.3.8.3 Resurser tillgängliga för människan 

Inom området för alternativ J6N finns, bland annat utmed Ta-

bergsdalen, grundvattenområden med utmärkta eller ovanligt goda 

uttagsmöjligheter (25-125 l/s). Även vid Barnarp och väster om 

Tabergsdalen finns områden med mycket goda till utmärkta ut-

tagsmöjligheter (5-25 l/s). För att inte äventyra framtida dricksvat-

tenutvinning är det särskilt viktigt att beakta grundvattenmagasin 

med goda uttagsmöjligheter både vid lokalisering och vid utform-

ning av en ny storskalig järnvägsanläggning, samt under byggske-

det. Negativa effekter på grundvattnets kvalitet och kvantitet som 

uppstår till följd av byggnation kan kvarstå under lång tid och i 

tidsrymder som överstiger den förväntade livslängden för höghas-

tighetsjärnvägen. Området för J6N:s planerade passage av Jönkö-

ping berör vattenskyddsområdet för Vättern endast vid passage 

över Lillån i Tenhultsdalen och över Huskvarnaån. 

I Tenhultsdalen finns den största ansamlingen av jordbruksmark 

söder om Jönköping och Huskvarna. En station i norra delen av 

detta område kommer både genom sitt eget ianspråktagande av 

mark samt den omvandling som kan förväntas i övrigt kring stat-

ionen att medföra intrång på det tätortsnära jordbruket. 

Inom alternativ J6N bedöms det, särskilt vid en sträckning i de 

södra delarna, finnas goda möjligheter att nyttja massorna för ex-

empelvis konstruktion av bankar men även kringanläggningar, 

såsom bullervallar, eller för att skapa platser med förhöjda natur-

värden, till exempel exponerade grusslänter. 

7.3.8.4 Klimat 

Alternativ J6N bedöms innebära mindre omfattande klimatpåver-

kan jämfört med J4 och J5. Den flackare topografin inom området 

för passage av Jönköping tätort skapar möjlighet för mindre kli-

matpåverkande anläggningstyper. 

7.3.8.5 Skyddade områden 

Naturmiljöer 

Det studerade området för passage av Jönköping tätort samman-

faller till stor del med motsvarande område som studerats för hu-

vudbanan i alternativ J5. Därmed kan alternativ J6, Tenhult Norra, 

inverka på skyddade områden i anslutning till Jönköping på samma 

sätt som huvudbanan för J5. Framförallt behöver eventuell passage 

vid Dumme mosse samt Strömsberg beaktas i det fortsatta arbetet. 

 

Kulturmiljöer 

Eventuell inverkan på riksintresset Stensholm, Lundaberget, på 

byggnadsminnet Rörets kraftverk i Hovslätt samt på Bråneryds 

kyrkogård i södra Huskvarna är densamma som för huvudbanan i 

alternativ J5. Även beskrivningen av möjlig inverkan på fornläm-

ningsbilden är densamma. De skyddade miljöer som berörs av bi-

banan (Strömsbergs herrgård och Ljungarums kyrkomiljö) är dock 

inte berörda av detta alternativ.  

 

Den östligt belagda kopplingspunkten och järnvägens fortsatta 

sträckning söderut berör ett område mellan Rogberga och Odensjö, 

som innehåller ett antal torplämningar och lämningar efter färdvä-

gar. Vid Västra Ubbarp har ett flertal lämningar från brons- och 

järnåldern påträffats, bland annat en domarring och en stensätt-

ning.  

 

 

 
  

Figur 123 Jordbruksmark i Tenhultsdalen,  mellan Rogberga och Huskvarna. 
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7.3.9 Kostnader 

7.3.9.1 Byggkostnader 

Kostnadsbedömningen avser hela sträckan inom det utpekade om-

rådet för utredningen av Station Jönköping. Den jämförande an-

läggningskostnaden för stationsprincip J6, Tenhultsdalen Norr, 

omfattar cirka 39 km dubbelspår och cirka 2,5 km enkelspår, samt 

innefattar kostnader för fastighetsärenden, byggherrekostnader, 

miljö, arkeologi, markarbeten järnväg, övriga markarbeten, bygg-

nadsverk, grundläggning, tunnlar, BEST och stationer (exklusive 

stationsbyggnaden). Syftet med kostnadsbedömningen är att kunna 

jämföra de olika stationsalternativen. Syftet med kostnadsbedöm-

ningen är att kunna jämföra de olika stationsalternativen.  

 

Stationsprincip J6N, Tenhultsdalen Norr utgör alternativet med 

lägst anläggningskostnad med en trolig anläggningskostnad av 

17,4±3,5 miljarder kronor. Följdinvesteringar uppgår till 0,9±0,2 

miljarder kronor. Följaktligen bedöms alternativ J6N totalt kosta 

18,3±3,7 miljarder kronor att anlägga. J6N är det alternativ som 

har lägst anläggningskostnad totalt. 

 

Kostnadsdrivande för alternativet är passagerna över dalgångar och 

befintlig infrastruktur, vilka bedöms innebära broar. Vissa av dessa 

passager bedöms kunna bli höga och långa och i de flesta fall be-

döms grundförstärkning, troligen pålning, krävas på grund av då-

liga grundläggningsförhållanden med lösa jordar. Även bergtunnlar 

är kostnadsdrivande för detta alternativ. Pålning bedöms behövas 

vid ungefär hälften av all bank och skärning på grund av dåliga 

grundläggningsförhållanden. Figur 124 redovisar bedömd fördel-

ning av anläggningstyper.  

 

 

 

Figur 124. Bedömd fördelning av anläggningstyper för J6N. 

 

7.3.9.2 Kostnader för möjliga kringinvesteringar 

Utöver följdinvesteringarna är det även möjligt att bygga ut och 

förbättra omkringliggande infrastruktur. Nedan är kostnader för 

identifierade möjliga kringinvesteringar för J6N, Tenhultsdalen 

Norr: 

• Nr 1 Kapacitetshöjande åtgärder Jönköpingsbanan 

o Nr 1A Kapacitetshöjande åtgärder Nässjö-Tenhult  
Kostnad ej beräknad  

o Nr 1B Kapacitetshöjande åtgärder Tenhult-A6 
kostnad för dubbelspår på sträckan cirka 1 000–
1 500 mkr 

o Nr 1C Kapacitetshöjande åtgärder A6-Jönköping C  
kostnad för dubbelspår på sträckan cirka 500–1 000 
mkr 

o Nr 1D Kapacitetshöjande åtgärder Jönköping C-
Falköping  
Kostnad ej beräknad 
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7.4 Stationsläge J8, Odensjö 

Stationsprincip J8, Odensjö är ett av de alternativ som studerats 

vidare efter urvalsprocessens steg 2. Alternativet beskrivs med av-

seende på förutsättningar, följd och kringinvesteringar, effekter och 

kostnader. 

7.4.1 Beskrivning av passage och stationslösning 

Stationsprincip J8 innebär en huvudbana som går på höjderna sö-

der om Jönköping med ett externt stationsläge norr om Odensjö 

utan koppling i dagsläget till befintlig konventionell järnväg. 

 

 

Figur 126. Topografin längs stationsprincipens studerade passage vid 

Jönköping tätort.  

 

Från öster bedöms höghastighetsjärnvägen behöva passera Ten-

hultsdalen på högbro, norr om Rogberga och Rogbergasjön. I de 

nordligaste delarna av utsnittet innebär topografin sannolikt en 

kort tunnelsträcka på Tenhultsdalens västra sida. Platån söder om 

Jönköping bedöms passeras i markplan, vilket i så fall medför att 

bank eller skärning sannolikt blir de främsta anläggningstyperna. 

 

Stationen skulle kunna anläggas norr om Odensjö, enligt den före-

slagna utformningen för höghastighetsstation i Jönköping, med 

huvudtågsspåren ytterst och med anslutning till uppställning åt 

sydöst. Stationen skulle i dagsläget inte förläggas i anslutning till 

befintlig konventionell järnväg.  

 

Beroende på vinkel på stationen kan kopplingspunkten anläggas i 

direkt anslutning till stationen och järnvägen mot Malmö kan få en 

rak sydlig sträckning mellan E4-korridoren och Tabergsdalen, vil-

ket skulle medföra en kortare resväg mot Malmö än för princip J4. 

Det är denna utformning som använts i kostnadsberäkningarna. 

Alternativet är att förlägga kopplingspunkten väster om Tabergsda-

len, vilket skulle medföra en längre väg mot Malmö samt ett möjligt 

behov av fyrspår mellan stationen och kopplingspunkten. Oavsett 

läge antas att kopplingspunkten byggs som en enkel planskild 

kopplingspunkt där uppspåret från Malmö passerar antingen över 

eller under huvudtågsspåren. I väster bedöms järnvägen behöva 

korsa Tabergsdalen på högbro. 

 

 

 
  

Figur 125. Passage vid Jönköping tätort för alternativ J8, Odensjö. 
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7.4.2 Stationslägets följdinvesteringar 

Följdinvesteringar är objekt som erfordras tillsammans med ut-

byggnaden av anläggningen för höghastighetsjärnväg för att denna 

skall fungera som avsett. Följdinvesteringarna ingår i utvärderingen 

av stationsprincipen avseende funktion. Kostnaden ingår i den be-

dömda jämförande totalkostnaden för stationsprincipen med tillhö-

rande passageområde.   

Nr 1 Effektivt resandeutbyte mellan höghastighetsstation 

och konventionell järnväg 

För att ett stationsläge norr om Odensjö ska fungera för Jönköpings 

tätort och för regionen krävs ett antal följdinvesteringar eftersom 

den nya höghastighetsstationen inte har någon koppling till det 

konventionella järnvägsnätet.  

• 1 Ny konventionell järnväg Tenhult-Odensjö-
Munksjön-A6 
Ny järnväg cirka 16 km lång mellan Tenhult-
höghastighetsstationen-södra Munksjöområdet till befintlig 
anslutning till Jönköpingsbanan via A6. Järnvägen har be-
räknats som enkelspårig med mötesstationer och kortare 
partiella dubbelspår. Järnvägen har beräknats med mö-
tesstationer för resandeutbyte vid höghastighetsstationen 
och i södra Munksjöområdet. 
 

 

Nr 2 Anknytning till ny station  
Då stationsprincipen ligger i ett oexploaterat område behövs sätt att 
nå stationen för bil-, cykel- och gångtrafikanter. 

• Nr 2A Bussgata 
En särskild bussgata från området söder om Munksjön till 
höghastighetsstation. 

• Nr 2B Väganslutning 
En väganslutning med trafikplats på E4:an.  

 

Nr 3 Nytt resecentrum för höghastighetsjärnvägen.  
Resecentrum vid höghastighetsstationen norr om Odensjö för både 
höghastighetsjärnvägens och Jönköpingsbanans behov. 

 

Nr 4 Omloppsnära uppställning höghastighetståg  
Möjlighet för uppställning och service, så kallad omloppsnära upp-
ställning, erfordras eftersom vissa trafiklinjer antas ha start- och 
slutpunkt vid Jönköping höghastighetsstation. Behoven förstärks då 
Jönköping höghastighetsstation är en knutpunkt i systemet.  
Uppställningen bör ske i höghastighetsstationens närhet.  
Antaget behov för uppställning är för 5–6 stycken 250 meter långa 
fordon. 
  

7.4.3 Kringinvesteringar 
Kringinvesteringar är objekt som förbättrar funktionen och den 

funktionella måluppfyllelsen för stationsprincipen, men som inte är 

en nödvändighet för att stationen ska fungera. Kringinvesteringar-

na ingår inte i utvärderingarna för måluppfyllelse och kostnaden 

ingår inte i den bedömda jämförande totalkostnaden för stations-

principen med tillhörande passageområde. 

Nr 1 Kapacitetshöjande åtgärder Jönköpingsbanan 

• Nr 1A Kapacitetshöjande åtgärder Nässjö-Tenhult  
Kapacitetsbrist kan uppstå på grund av ökad efterfrågan på 
regionalt resande till höghastighetsstationen. Behov av för-
stärkt kapacitet genom exempelvis mötesspår och mötesstat-
ioner mellan Nässjö och Tenhult kan uppstå. 

• Nr 1B Kapacitetshöjande åtgärder A6-Jönköping C  
Kapacitetsbrist kan uppstå på grund av ökad efterfrågan på 
regionalt resande till den nya regionaltågsstationen i södra 
Munksjöområdet. Behov av förstärkt kapacitet genom exem-
pelvis mötesspår eller dubbelspår och mötesstationer mellan 
triangelspåret vid A6 och Jönköping C kan uppstå.  

• Nr 1C Kapacitetshöjande åtgärder Jönköping C-
Falköping  
Kapacitetsbrist kan uppstå på grund av ökad efterfrågan på 
regionalt resande till den nya regionaltågsstationen i södra 
Munksjöområdet. Behov av förstärkt kapacitet genom exem-
pelvis mötesspår eller dubbelspår och mötesstationer mellan 
Jönköping C och Falköping kan uppstå. 

  

Figur 127. Schematisk bild över höghastighetsstationens utformning och generell riktning för uppställning. Bilden är ej skalenlig 
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7.4.4 Övriga investeringar 
Övriga investeringar är objekt som antas utföras och finansieras 

fristående från utbyggnaden av anläggningen för höghastighets-

järnväg. Det antas att de utförs tidsmässigt och med lösningar som 

inte är negativa för utbyggnaden. Övriga investeringar ingår i ut-

värdering som gjorts avseende måluppfyllelse av funktionsmålen. 

Kostnaden ingår inte i den bedömda jämförande totalkostnaden för 

stationsprincipen med tillhörande passageområde. Övriga investe-

ringar ligger inte i nationell plan 2014–2025. Uppskattad kostnad 

för dessa investeringar uppgår dessa till 1400–3000 Mkr. 

 

• Nr 1 Flytt av Jönköpings godsbangård.  
Den stadsutveckling som sker, vilken även omfattar omvand-
ling av området Södra Munksjön, inom vilken Jönköpings 
godsbangård är belägen, innebär att den typ av verksamhet 
som bedrivs på bangården av kommunen ej bedöms vara 
önskvärd i området. Verksamheten antas ha flyttats utanför 
staden.  

• Nr 2 Avveckling av del av Vaggerydsbanan 
Banans standard, påverkan på stadsutveckling och behov av 
kortare restider mellan tätorter söder om Jönköping och 
Jönköping är motiv till att trafikering på delen från Bya-
rum/Månsarp till Jönköping avvecklas. Ingen spåranlägg-
ning antas vara kvar genom utvecklingsområdet Södra 
Munksjön. Investeringen förutsätter nysträckning Vagge-
rydsbanan delen Byarum–Tenhult enligt nedan.  

• Nr 3 Nysträckning Vaggerydsbanan delen Byarum–
Tenhult 
Behov av kortare restider mellan tätorter söder om Jönkö-
ping och Jönköping samt behov av ökad standard är motiv 
till ny järnvägssträckning med uppkoppling mot Jönkö-
pingsbanan söderifrån, trolig anslutning norr om Tenhult. 
Om Övrig investering nr 3 och Följdinvestering nr 1 byggs 
samtidigt skulle det gå att samordna en, för denna stations-
princip, effektivare lösning än om man bygger dem var för 
sig. 

  
Figur 128. Följd- och kringinvesteringar för stationsprincip J8. Följdinvesteringar är markerade i rosa och kringinvesteringar i gult på kartan 

och i listan.  
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7.4.5 Effekter på tillgänglighet, användbarhet och samhälls-

utveckling 

Alternativ J8 skulle innebära att stationen placeras öster om E4:an, 

ungefär mitt mellan centrum och Torsvik. Stationen skulle hamna 

inom det strategiskt viktiga E4-stråket, strax utanför tätortsbebyg-

gelsen på mark som idag utgörs av skog.  

 

Strax söder om ett möjligt stationsläge ligger Barnarp och Odensjö 

som tillsammans har cirka 2500 invånare. I nordväst ligger stads-

delarna Råslätt, Grästorp och Kättilstorp, som tillsammans har 

cirka 7000 invånare och som samtliga nås inom 5 minuter med bil. 

Strax väster om stationsläget ligger stadsdelarna Norrahammar och 

Hovslätt. Inom 10 minuters körväg nås hela den västra delen av 

Jönköpings tätort samt stadsdelarna Ekhagen, Rosenlund, Vätters-

näs och Ryhov, med tunga regionala målpunkter som A6 köpcenter, 

länssjukhuset och Elmia. Även Taberg och Torsvik nås inom en 10 

minuters bilresa från ett stationsläge vid Odensjö. Figur 130 visar 

restider med bil samt kollektivtrafik för olika områden i och i ut-

kanten av Jönköping. 

 

 

Figur 130 Restider för bil- och kollektivtrafik mellan stationsprincip J8 

och regionala målpunkter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 129. Tillgänglighet till stationslägesprincip J8, Odensjö från bebyggda och planerade områden. 
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Stationsprincip J8, Odensjö erbjuder goda möjligheter för att 

koppla stationen till det övergripande vägnätet och därigenom en 

bra tillgänglighet till regionala målpunkter. Tillgängligheten är idag 

god i omkringliggande vägnät.   

 

Odensjö trafikeras idag med direktbuss till centrum på cirka 20 

minuter, med avgång varje halvtimme och med ett fåtal stopp. Den 

intilliggande E4:an trafikeras idag av regionbussar till- och från 

orter som Vaggeryd, Sävsjö, Gnosjö och Värnamo som idag passe-

rar Odensjö utan stopp. Längre västerut går järnvägen mellan Jön-

köping och Vaggeryd, som trafikeras av regionaltåg med Hovslätt 

som närmsta station.  

 

Den nya järnväg som antagits utgöra en nödvändig följdinvestering 

skulle innebära att höghastighetsstationen, utifrån ett tillgänglig-

hets- och framkomlighetsperspektiv, därmed fungerar som ett reg-

ionalt nav med hög tillgänglighet och god framkomlighet för an-

slutningsresor med bil samt, med hjälp av den nya järnvägsförbin-

delsen, även god tillgänglighet med regional järnvägstrafik.  
 

Från stationsprincip J8, Odensjö beräknas 50 000-60 000 arbets-

platser kunna nås inom 10-minuters körväg, se Figur 131. Antal 

boende inom 10 minuters körväg beräknas vara drygt 75 000, vilket 

är betydligt fler än de som når stationsläget i norra Tenhultsdalen 

på samma tid, men samtidigt betydligt färre än det antal som når 

ett stationsläge vid Södra Munksjön.  

 

Stationsalternativ J8, Odensjö ligger på nära avstånd till områden 

där boende har årsinkomster som är högre än medianlönen. Denna 

grupp kan också förväntas efterfråga möjligheten att arbetspendla 

regionalt. En effektiv resa från dörr till dörr förutsätter goda för-

bindelser till stationen. Bra anslutning till kollektivtrafiksystem är 

nödvändiga för att snabbt nå regionala målpunkter.  

 

En jämförelse mot övriga stationsalternativ visar att betydligt färre 

bor inom cykelavstånd från ett stationsläge vid Odensjö, se Figur 

132, vilket ytterligare ökar kraven på effektiva kollektivtrafikförbin-

delser till och från stationen, om dagliga arbetsresor skall möjliggö-

ras.  

 

Avstånden till arbetsplatser inom tjänstesektorn, högskolerelaterad 

verksamhet och sjukvården ligger på gränsen när det gäller anslut-

ningsrestid från stationen. Detta innebär att Jönköpings arbetsplat-

ser blir svårare att nå för resande från Borås eller Linköping. Däre-

mot finns närheten till vägnätet och tillgänglighet till många bostä-

der inom ett rimligt restidsavstånd med bil och, med den nya järn-

vägsförbindelsen, även kollektivtrafik. Stationsprincipens funktion 

som nav för arbetspendling till angränsande stationsorter beror 

även på om stationerna i Borås eller Linköping är lokaliserade nära 

arbetsplatser.  

 

Stationsprincip J8, Odensjö ligger strategiskt lokaliserad invid Ta-

bergsåns dalgång, mitt i Jönköpings utvecklingskorridor. På så vis 

är stationslokaliseringsprincipen bra kopplad till Jönköpings influ-

ensområde. Tabergs dalgång är inne i en expansiv fas. Området är 

glest bebyggt, men håller på att kompletteras med nya områden för 

bostäder och verksamheter. Flera områden finns utpekade i kom-

munens utbyggnadsstrategi. Det finns därmed en potential i att 

exploatera området runt ett eventuellt stationsläge.  

 

Stationsprincip J8, Odensjö med sin lokalisering i Tabergsdalens 

utvecklingskorridor, bedöms vara bra kopplad till den framtida ut-

veckling som förväntas ske i tätorten. I ett tidsperspektiv kan denna 

stationsprincip ge stor frihet när det gäller tätortens utvecklings-

takt, eftersom den ligger i ett externt läge. Detta innebär att de 

flesta stadsutvecklingsprojekt kan pågå utan att vara direkt bundna 

till stationsutbyggnaden.  

 

Stationsprincip J8, Odensjö förväntas komma att påverka utveckl-

ingen av området söder om Munksjön, med avseende på innehåll 

och utbyggnadstakt. Utvecklingsprogrammet, som består av lika 

många arbetsplatser som bostäder, bedöms behöva anpassas. 

Munksjöområdes attraktivitet gentemot kontorsverksamhet mins-

kar sannolikt utan en höghastighetsstation. Handelsetableringar i 

Munksjöområdet kommer sannolikt att vara lika stor, med tanke på 

närheten till den mest trafikerade trafikleden och med tanke på 

utökat boendeandel. En station vid Odensjö skulle medföra att 

stora ytor skulle bli tillgängliga för ytterligare stadsutveckling inom 

Munksjöområdet.  

 

Stationsprincip J8 ligger närmare centrala delar av Jönköping än 

J6N, Tenhultsdalen Norr och stationsområdet bedöms därför ha en 

annan stadsutvecklingspotential än ett stationsläge i Tenhultsdalen.  

Stationsområdet vid Odensjö kommer troligen att vara attraktivt 

för vissa etableringar, såsom hotell- och konferensrelaterade verk-

samheter samt för vissa tjänsterelaterade verksamheter med resbe-

hov. Stationen skulle kunna komma att fungera likt en närliggande 

flygplats, baserad på byten inom och mellan olika transportslag. Av 

stor vikt vid denna typ av stationsprincip är att markytorna i an-

slutning till stationen planeras med goda parkeringsmöjligheter. 

Figur 131. Antal arbetsplatser respektive bostäder som nås från stationsprincip J8 med olika restid. 

Figur 132. Beräknat antal boende (2030) inom olika restidsintervall 

med cykel från respektive stationsalternativ. 
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7.4.6 Samhällsnyttor 

Möjligheterna att realisera den potentiella samhällsnyttan med 

stationsprincip J8 (Odensjö) är förhållandevis goda med avseende 

på tillgänglighet till det konventionella tågsystemet, stor handlings-

frihet avseende exploaterbar mark och läget inom ett kommunalt 

utvecklingsstråk. Tillgängligheten för bilresande är god och kollek-

tivtrafikstråk med buss kan utvecklas. 

  

Trots lokaliseringen inom ett utvecklingsstråk är avståndet till be-

fintliga centrum så pass långt att det kan uppstå en konkurrenssitu-

ation mellan utveckling av befintliga centrum och utveckling av 

området vid den nya tågstationen. Den samlade nyttan begränsas 

därmed på grund av bristande integration med befintliga strukturer 

och försvagning av utvecklingspotentialen för det centrum som pla-

neras nära området söder om Munksjön. 

7.4.7 Förutsättningar för byggnation 

För att bedöma förutsättningar för byggnation av höghastighets-

järnvägen för stationsprincip J8, Odensjö har topografi, markför-

hållanden, fastighetsintrång, anläggningstyper, driftstörningar på 

andra system samt byggbarhet analyserats.  

 

7.4.7.1 Topografi 

Längst i öster ligger dalgångarna på nivå cirka +215-240 meter 

(högst längst i öster) med nord-nordvästliga bergsryggar som 

uppnår som mest nivå cirka +270 meter. I Tenhultsdalen sjunker 

topografin kraftigt till nivå +125 meter, men dalen passeras relativt 

vinkelrätt. I Tenhultsdalens västra sida ligger en småböljande platå 

på nivå cirka +195 meter innan de södra delarna av Bondberget tar 

vid. Här når Bondberget nivå cirka +270 meter. Den nordliga kor-

ridoren följer sedan en höjdrygg som sakta sluttar mot sydväst för 

att vid Råslätt/Odensjö nå Tabergsdalen. Tabergsdalen är här rela-

tivt kuperad jämfört med nordliga lägen och topografin varierar 

mellan +145 och +205 meter. Västerut från Månstorp/Lidstorp går 

man ur Vätternsänkans dalgång och upp på höglandet som varierar 

mellan nivå +230 och +255 meter.  
 

7.4.7.2 Markförhållanden 

Markförhållandena i stationsläge för J8, Odensjö utgörs av en mo-

ränrygg som i jorddjupsmodellen anges ha cirka 5-20 meter ner till 

berg och med mindre mängd torv. 

Markförhållandena för huvudbanan öster om Tenhultsdalen karak-

täriseras av ringa jorddjup, i jorddjupsmodellen anges de mestadels 

vara mindre än cirka 5 meter, med morän och berg i höjdpartierna 

och isälvsavlagringar och torv i de lokala svackorna. Tabergsdalen 

domineras av isälvsavlagringar och glacifluviala sediment medan 

området väster om dalen utgörs av höjden Bondberget, där berg går 

i dagen och tunnare lager morän förekommer. Nordnordvästliga–

sydsydöstliga eller nordvästliga–sydöstliga svaghetszoner i berg kan 

förekomma framförallt i de västra delarna av Bondberget. Från 

Bondberget mot Råslätt och Hovslätt kan man följa ett parti med 

ytnära berg och moränlager som anges ha mestadels mindre än 

cirka 10 meter mäktighet. Erosionsstrukturer i moränen, som ravi-

ner, passeras relativt vinkelrätt. 

 

Mellan Odensjö och Råslätt finns ett område som domineras av 

isälvsavlagringar. Detta område sträcker sig ända till Månstorp. Till 

skillnad från en mer central passage av Tabergsdalen anges jord-

djupen här vara mindre och sällan mer än 20 meter. 

 

Västerut från Månstorp dominerar morän och torv. Mindre före-

komster av isälvsavlagringar, glacifluvial finsand/silt och sväm-

sediment förekommer även. Berget framträder ställvis i markytan, 

men jorddjupen anges mestadels vara mellan cirka 5 och 20 meter. 

 

Angivna jorddjup från SGU:s jorddjupsmodell har högre noggrann-

het inne i tätorten, där antalet mätpunkter i form av brunnsborr-

ningar är relativt stort, jämfört med uppgifterna mer perifert, där 

färre borrpunkter utgör underlag för modellen. 
 

7.4.7.3 Bebyggelse och fastighetsintrång 

Då passagen anpassats för att ligga utanför tätbebyggda områden 

bedöms fastighetsintrånget bli relativt litet. Skogsmark utgör cirka 

70 % av sträckan, medan åkermark och övrig mark upptar cirka 30 

%. Mindre än 1 % utgörs av industri- eller bostadsmark. En grov 

uppskattning är att ett 30-tal byggnader kan direkt beröras av en 

huvudbana i denna sträckning. Berörda hus är småhus och kom-

plementbyggnader. 
 

7.4.7.4 Anläggningstyper 

Öster om Tenhultsdalen kan bergsryggarna passeras i tunnel me-

dan dalgångarna sannolikt passeras på bank eller låg bro. Ett 

mindre vattendrag kan passeras på bro, där bron troligen kan 

spänna fritt över vattnet. Bergsryggen strax innan Tenhultsdalen 

passeras sannolikt i bergtunnel.  

De södra delarna av Bondberget kan komma att passeras i bergtun-

nel. Rimligen eftersträvas sträckan i bergtunnel att minimeras ef-

tersom en längre sträckning i bergtunnel riskerar dålig bergtäck-

ning och möjligen även sämre bergförhållanden, exempelvis kor-

sande svaghetszoner. 

 

Ett stationsläge norr om Odensjö, på höglandet innan Tabergsda-

len, skulle resultera i att dalen troligen behöver korsas på lång och 

hög bro. Området för den planerade stationen består främst av 

skogsmark och grundförhållanden anges som lerig morän med djup 

i jorddjupsmodellen som anges variera mellan 0 och 10 meter. Bron 

över Tabergsdalen skulle främst anläggas på isälvssediment med 

mäktighet som anges variera mellan cirka 10 och 20 meter, med 

viss variation mot både grundare och större djup till berg. 

 

I sträckningen ner mot Råslätt/ Odensjö vid Tabergsdalen kan 

järnvägen passera på ömsom bank, ömsom skärning och någon 

kortare bro och bergtunnel kan även bli aktuell. Vid korsning med 

E4:an kan profilen höjas så att höghastighetsjärnvägen passerar på 

bro. Även befintlig järnväg och ett större vattendrag passeras san-

nolikt på bro, dock kan vattendraget innebära att placering och 

grundläggning av brostöd kan behöva göras i vatten. Härifrån och 

västerut blir topografin mer varierande och en högre eller lägre lin-

jeföring kan väljas, med snabba växlingar mellan olika anläggnings-

typer. 

 

Om en högre linjeföring väljs kan markyta nås vid högplatåns bör-

jan vid Månstorp. En hög linjeföring innebär sannolikt en upp till 

65 meter hög och cirka 700 meter lång bro över Tabergsdalen, samt 

en upp till 45 meter hög och 1,2 km lång bro över Måns-

torp/Kallebäcken. Denna lösning bedöms innebära att en stor del 

av höghastighetsjärnvägen kan anläggas på bank vidare västerut.  

 

Vid en lägre linjeföring behövs troligen en mindre bergtunnel innan 

Tabergsdalen. Tabergsdalen passeras sannolikt på en cirka 40 me-

ter hög och cirka 500 meter lång bro, varefter följande höjd passe-

ras i djup skärning eller möjligen tunnel. Enligt tillgänglig inform-

ation kan det bli problem med bergtäckningen då jorddjupen i 

jorddjupsmodellen anges vara cirka 10-15 meter. Om svackan i 

Månstorp/Kallebäck passeras på bank kommer troligen höglandet 

behöva passeras i bergtunnel. Svårigheten med detta alternativ är 

att det kan bli komplicerat och dyrt att komma upp till marknivå på 

höglandet där det finns många myrmarker. 

 

Jordlagren i öster består av berg i dagen och morän. I mitten av 

området och västerut består jordlagren av en blandning av lerig 

morän, sand och silt. Jorddjupen anges i jorddjupsmodellen variera 

mellan cirka 0 och 30 meter. Grundläggningen av broarna i områ-
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det bedöms kunna utföras konventionellt med bottenplattor grund-

lagda på en packad fyllning på mark, eller på spetsburna pålar.  

 

Mindre byggnationer av väg- samt gång- och cykelbroar kommer 

behövas i området. 
 

7.4.7.5 Byggbarhet 

Passage i bergtunnel genom Bondberget riskerar att hamna med låg 

vinkel mot en nordvästlig-sydöstlig svaghetszon, vilket kan leda till 

en mer komplicerad och kostsam byggnation. 

 

Då huvudbanan kan anpassas för att ligga utanför tätbebyggda om-

råden finns det goda möjligheter till arbetsområden och andra ytor 

som behövs vid byggnation. 

 

Cirka tre tvåfiliga vägar och fem enfiliga vägar kan komma att be-

höva läggas om i bro eller vägport. Gång- och cykelbro/portar be-

döms inte behövas. Ledningsomläggning blir aktuellt främst i sam-

band med vägomläggningar, men även inför anläggning av brostöd. 

 

Några kraftledningsgator kan behöva omläggas; en kraftledning vid 

Jordanstorp, som ligger 3-4 km söder om stadsdelen Ekhagen, samt 

en kraftledning som löper från Hälltorpsdammen till Branten i 

Hovslätt. Denna kraftledning kan komma i konflikt med höghastig-

hetsjärnvägen ett flertal gånger. Det förekommer även en kalhug-

gen yta som ser ut som en kraftledningsgata längst i öster, men 

denna verkar sakna luftledningar, vilket bör verifieras på plats.  

 

En huvudbana i nordligt läge skulle resultera i stora mängder över-

skottsmassor från framförallt jordschakt, trots en hög linjeföring. 

En grov uppskattning av schaktmassor är 1,4 miljoner m3 jord och 

600 000 fast-m3 berg. Cirka 700 000 m3 av dessa bedöms behövas 

vid anläggning av bank, företrädesvis bergmassor. Storleken av 

dessa beräknade mängder är beroende av vald linjedragning i plan 

och i profil. Schakt och fyllning för kopplingspunkter och stationer 

har inte beaktats. 

Broar med höga pelare betyder större och mer komplicerade form-

ställningar, och en obekväm arbetsmiljö.  

Byggnation av bro i delar med passager av större befintlig väg och 

järnväg med stora spännvidder medför stor risk för driftstörning i 

området. Arbetet och arbetsmiljön försvåras på grund av mer kom-

plicerade temporära arbets- och formställningar, och kräver sam-

ordning med närliggande anläggningar och dess ägare.  

 

Vid brostöd i vatten utförs grundläggningen till exempel inom vat-

tentäta spontkonstruktioner, vilket kan fördyra och försvåra arbe-

tet. 

7.4.8 Miljöeffekter 

Följande är en sammanfattande beskrivning av de miljöeffekter 

som alternativ J8, Odensjö bedöms kunna medföra för relevanta 

miljöaspekter. Sammanfattningen utgår från fokusområdena Land-

skap, Hälsa och säkerhet, Resurser tillgängliga för människan samt 

Klimat. Sammanfattningarna bygger på de utförligare beskrivning-

ar av miljöeffekter som gjorts i miljöbedömningen av åtgärdsvals-

studien. 

7.4.8.1 Landskap 

Alternativets stationsprincip sammanfaller delvis med landskaps-

rummet kring Odensjö herrgård. Här kan skalbrott och struktur-

omvandling helt förändra karaktären och åtminstone försvåra för-

ståelsen av områdets ursprung. Känsligheten för sådan påverkan är 

mindre i de nordvästra delarna av studerat område. Området kring 

Odensjö ligger också relativt högt och en ny storskalig anläggning 

här kan få stor visuell inverkan. Effekterna av passageområdet är 

desamma som för alternativ J6N och J5 (huvudbanan). Principen 

för kopplingspunkten öster om Tabergsdalen förstärker dock de 

negativa effekterna av passagen genom det öppna odlings- och 

herrgårdslanskapet. Om kopplingspunkten istället lokaliseras till 

området väster om Tabergsdalen är effekterna för det öppna od-

lingslandskapet mindre, men här finns istället barrskogsmiljöer. 

Passageområdet för järnvägen som går söderut mot Malmö gör 

oavsett sträckning öster eller väster om Tabergsdalen intrång i 

barrskogsmiljöer. 

7.4.8.2 Hälsa och säkerhet 

Effekterna av alternativ J8 för människors hälsa motsvarar de ef-

fekter som har bedömts för alternativ J6N. Detsamma gäller för 

miljöaspekten förorenad mark samt huvudsakligen för miljöa-

spekten befolkning. Stationsprincipen vid Odensjö bedöms, på 

motsvarande sätt som för principen i Tenhultsdalen, förstärka den 

urbana karaktären och kopplingarna norrut mot Jönköping. Samti-

digt försvagas identiteten av tätortsnära landsbygd och kopplingen 

till Norrahammar och Taberg. 

7.4.8.3 Resurser tillgängliga för människan 

Kopplingspunkten och passageområdet för järnvägen som går sö-

derut kan komma att påverka ett av de grundvattenmagasin i Jön-

köping med omland som har bäst uttagsmöjligheter. Den södergå-

ende järnvägen löper parallellt med grundvattenstråket, vilket ökar 

risken för påverkan. Negativa effekter på grundvattnets kvalitet och 

kvantitet som uppstår till följd av byggnation kan kvarstå under 

lång tid och i tidsrymder som överstiger den förväntade livslängden 

för höghastighetsjärnvägen. Alternativ J8 berör vattenskyddsområ-

det för Vättern endast vid passage över Lillån i Tenhultsdalen och 

över Huskvarnaån. 

Stationsprincipen för J8 kan komma att ta jordbruksmark i an-

språk. Det gäller även för den öst-västliga järnvägen (Stockholm–

Göteborg) och för järnvägen som går söderut mot Malmö. Om 

kopplingspunkten lokaliseras till området öster om Tabergsdalen 

medför denna samt de båda banorna kumulativa barriäreffekter för 

brukandet av den odlade marken kring Odensjö och Hovslätt. Det 

innebär även mer omfattande markförluster. Om kopplingspunkten 

lokaliseras till området väster om Tabergsdalen innebär det att ef-

fekterna för jordbruket minskar samtidigt som det ökar för skogs-

bruket i dessa områden. 

Det bedöms finnas goda möjligheter att nyttja massor för exempel-

vis konstruktion av bankar, bullervallar och för att skapa platser 

med förhöjda naturvärden, till exempel exponerade grusslänter 

inom området för J8, Odensjö. 

7.4.8.4 Klimat 

För alternativ J8 bedöms själva höghastighetsjärnvägen innebära 

mindre omfattande klimatpåverkan jämfört med J4 och J5. Den 

flackare topografin inom tänkt passage vid Jönköping tätort skapar 

möjlighet för mindre klimatpåverkande anläggningstyper. Däremot 

innebär följdinvesteringen i form av en ny järnväg mellan Tenhult 

och Munksjön via Odensjö kumulativa effekter med avseende på 

klimatpåverkan och energianvändning på grund av den totala järn-

vägsanläggningens längd. 

7.4.8.5 Skyddade områden 

Naturmiljöer och Kulturmiljöer 

För beskrivning av hur det studerade passageområdet för J8, Oden-

sjö kan inverka på skyddade områden i och i anslutning till Jönkö-

ping se motsvarande beskrivningar för alternativ J6N och studerat 

område för passage vid Jönköping tätort för huvudbanan i alterna-

tiv J5. 
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7.4.9 Kostnader 

7.4.9.1 Byggkostnader 

Kostnadsbedömningen avser hela sträckan inom det utpekade om-

rådet för utredningen av Station Jönköping. Den jämförande an-

läggningskostnaden för stationsprincip J8, Odensjö omfattar cirka 

32 km dubbelspår och cirka 7 km enkelspår, samt innefattar kost-

nader för fastighetsärenden, byggherrekostnader, miljö, arkeologi, 

markarbeten järnväg, övriga markarbeten, byggnadsverk, grund-

läggning, tunnlar, BEST och stationer (exklusive stationsbyggna-

den). Syftet med kostnadsbedömningen är att kunna jämföra de 

olika stationsalternativen.  
 

Stationsprincip J8, Odensjö har en trolig anläggningskostnad av 

16,3±3,3 miljarder kronor. Följdinvesteringarna uppgår till 4,4±0,8 

miljarder kronor. Följaktligen bedöms alternativ J8 totalt kosta 

20,7±4,1 miljarder kronor att anlägga. För höghastighetsjärnvägens 

anläggningskostnad har detta alternativ lägst kostnad, men med 

följdinvesteringar inräknade bedöms det kosta cirka 2,4 miljarder 

mer att anlägga än alternativ J6N. 

 

Alternativ J8 kan passera i ett externt läge med relativt goda grund-

läggningsförhållanden, se Figur 133 för fördelning av anläggnings-

typer. Kostnadsdrivande för alternativet är passagerna över dal-

gångar och befintlig infrastruktur vilket bedöms kunna innebära 

passage på broar, som för vissa passager bedöms kunna bli relativt 

höga och långa och bedöms kräva pålning. Ungefär hälften av all 

bank/skärning bedöms behöva pålas. Kopplingspunkten bedöms ha 

lägst anläggningskostnad av alternativen. Figur 133 redovisar be-

dömd fördelning av anläggningstyper. 

 

 

Figur 133. Bedömd fördelning av anläggningstyper för J8. 

 

7.4.9.2 Kostnader för möjliga kringinvesteringar 

Utöver följdinvesteringarna är det även möjligt att bygga ut och 

förbättra omkringliggande infrastruktur. Nedan är kostnader för 

identifierade möjliga kringinvesteringar för J8, Odensjö: 

 

• Nr 1 Kapacitetshöjande åtgärder Jönköpingsbanan 

o Nr 1A Kapacitetshöjande åtgärder Nässjö-Tenhult  
Kostnad ej beräknad 

o Nr 1B Kapacitetshöjande åtgärder mellan A6 -
Jönköping C  
kostnad för dubbelspår på sträckan cirka 500–1 000 
mkr 

o Nr 1C Kapacitetshöjande åtgärder Jönköping C-
Falköping  
Kostnad ej beräknad 
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7.5 Stationslägesövergripande jämförelser 

De olika stationsprinciperna har studerats ur ett flertal olika per-

spektiv. I detta kapitel sker en jämförande analys mellan alternati-

ven, där jämförelserna avser restider på såväl höghastighetsjärnvä-

gen som för anslutningsresor, bedömd effekt på befintligt järnvägs-

nät, liksom förväntade resandevolymer. Vidare jämförs stationsal-

ternativen med avseende på förväntad effekt på samhällsutveckling. 

7.5.1 Behov för Station Jönköping 

Station Jönköping bedöms behöva byggas för tre vändande storreg-

ionala tåg utan korsande tågväg. För att klara kravet kan huvud-

tågsspåren på stationen förläggas ytterst, med fyra plattformsspår 

mellan huvudtågsspåren. Mellan plattformsspåren kan två stycken, 

tolv meter breda mellanliggande mittplattformar förläggas. Station-

ens plattformar byggs 410 meter långa för att kunna hantera 400 

meter långa tåg, i enlighet med Övergripande krav. Stationen kan 

även utrustas med inre kryssväxlar mellan upp- och nedspår för att 

möjliggöra vändningar. 

 

Vid stationen bedöms det behövas utdragsspår för underhållsfor-

don och anslutning till uppställningsbangård för storregionala tåg, 

planskilt mot huvudtågsspåren. Nattuppställningen i Jönköping är 

bedömd i rapporten Höghastighetståg, sidofunktioner depåer 

(afab train, 2016-08-26) till minst sju spår för storregionala tåg. 

Enligt Trafikverket planeras storregionala tåg vara upp till 250 me-

ter långa. Stationen bedöms bli cirka 65-70 meter bred. Själva stat-

ionskonstruktionen bedöms behöva vara cirka 1700-2000 meter 

lång för att rymma behovet av växlar, samtidigheter och skydd (sä-

kerhetsavstånd för tåg för att säkerställa att de inte krockar om fö-

raren till exempel missar att stanna) för järnvägsanläggningen. För 

station J5, Munksjön via bibana kan stationen bli mindre och kor-

tare, totalt cirka 900 meter lång. 

 

För samtliga stationsprinciper har en rad följdinvesteringar och 

kringinvesteringar identifierats. Följdinvesteringar är objekt som 

bedömts behöva byggas tillsammans med höghastighetsjärnvägen 

för att uppnå önskvärd funktion med stationen. Dessa ingår även i 

den utvärdering som gjorts avseende måluppfyllelse. Stationsprin-

ciperna J4, J5 och J8 i Jönköping skiljer sig principiellt från övriga 

stationslägen för höghastighetståg i höghastighetssystemet som 

helhet, i det att stationerna inte ligger i anslutning till trafikerade 

konventionella järnvägar. Detta medför att dessa stationslägen är i 

behov av större följdinvesteringar för att möjliggöra effektiva byten 

mot regionaltåg. Därtill har ett antal kringinvesteringar identifie-

rats, vilka skulle förbättra funktionen och måluppfyllelsen för stat-

ionslägena. Följd och kringinvesteringar har presenterats i anslut-

ning till respektive stationsalternativ.    

Figur 134. Stationsalternativ som analyserats djupare med de principområden som stationerna kan komma att ligga inom. 
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7.5.2 Anslutningsrestider till höghastighetsstationerna 

Tidsåtgången för resenärernas anslutningsresor till höghastighets-

stationen varierar beroende på vilket stationsalternativ som byggs, 

se Tabell 2. På korta relationer är i regel cykel det snabbaste färd-

medlet, men på lite längre relationer, även inom tätorter, erbjuder i 

regel bilen den snabbaste anslutningsresan, mätt från dörr till dörr. 

Även för de regionala anslutningsresorna beräknas bil kunna er-

bjuda den snabbaste anslutningsresan för de flesta resenärer till 

samtliga stationsalternativ runt Jönköping.  

 

Med kollektiva färdmedel erbjuder i regel tåget kortare restid än 

buss på längre relationer, mätt från station till station. För orter 

utan järnvägsanslutning mot Jönköping, såsom Ulricehamn och 

Gränna, är dock buss det enda kollektiva färdmedelsalternativet. 

Även på vissa relationer med järnvägsanslutning, exempelvis Aneby 

och Vaggeryd, erbjuder buss jämförbar eller i vissa fall kortare res-

tid än tåg till Jönköping.  

 

Till de olika stationsalternativen beror anslutningsrestiderna med 

kollektiva färdmedel av de antagna genomförda projekten, samt de 

följd- och kringinvesteringar som genomförs. Avgörande är även 

hur trafikeringen av de olika stationsalternativen sker. Med stat-

ionslägen nära huvudvägarna E4 och 40 erbjuds möjlighet att trafi-

kera stationen med snabbussar från orter i omlandet. Följdinveste-

ringar i form av ny järnväg mellan Tenhult och Jönköping C, via ett 

stationsläge vid Odensjö, innebär att anslutningsresor med tåg 

möjliggörs till station vid Odensjö. Den antagna förutsättningen 

med utbyggnad av sträckan Byarum–Tenhult med ny järnväg re-

ducerar kraftigt restiden med tåg till stationslägen i norra Ten-

hultsdalen (J6N) och vid Odensjö (J8) för resenärer från Vagge-

ryd/Skillingaryd.     
 

Tabell 2. Exempel på restid (beräknade) med kollektivt färdmedel. 

Beräknad restid Till stationsalternativ 

 Från J4/J5 J6N  J8 

Tåg Jönköping C 7 min 8 min 9 min 

Buss Jönköping city 5 min 18 min 15 min 

Buss Munksjön 0-2 min 9 min 9 min 

Buss Huskvarna 10 min 7 min 13 min 

Tåg Mullsjö 28 min 29 min 31 min 

Tåg Nässjö 32 min 22 min 24 min 

Tåg Vaggeryd (Byarum–

Tenhult) 

26 min 16 min 17 min 

7.5.3 Restider från Jönköping och takttidtabell 

Restiden mellan Station Jönköping och andra orter i höghastighets-

systemet beror både på stationens läge och på hastigheten ut från 

stationen. Beräknade restider redovisas i Tabell 3. För att ge en bild 

av den stora restidsförbättring som höghastighetsjärnvägen ger i 

Jönköping redovisas även dagens restider.  

 

Att skapa takttidtabeller är en möjliglösning för att uppnå effektiva 

byten mellan olika transportslag. Takttidtabeller innebär att tåg 

mellan två stationer har ungefär samma restid till en mellanlig-

gande station, så att matande kollektivtrafik kan anpassas för att 

skapa effektiva byten till järnvägens båda riktningar, med korta 

bytestider. För Jönköpings del skulle detta möjliggöra att norrgå-

ende och södergående höghastighetståg möts på stationerna, där ett 

intervall på omkring 30 minuter bedömts ha potential.  Tågen mel-

lan Linköping och Jönköping respektive Jönköping och Borås be-

döms kunna klara detta. Överskrider restiden 30 minuter så skjuter 

avgångs- och ankomsttiderna mellan de olika tågen och riktningar-

na snabbt isär och skapar betydligt längre bytestid till övrig kollek-

tivtrafik för resenärerna på stationen. 

Med nuvarande beräkningsförutsättningar ligger Linköping–

Jönköping på gränsen för att klara en taktfast tidtabell. Den enda 

principen som med nuvarande beräkningsförutsättningar klarar 

restider på maximalt 30 minuter är J6N, Tenhultsdalen Norr i re-

lationen mot Linköping. Detta beror dels på att stationen ligger 

närmare Linköping och dels på att stationen ligger på höjderna 

sydöst om Jönköping, vilket innebär att startande tåg uppnår max-

fart på kortare tid än vad som är möjligt för tåg som startar från en 

station på lägre höjd. Den beräknade restiden är på knappt 30 min. 

Val av stationsalternativ i Linköping påverkar möjligheten att nå 

restider mellan Jönköping och Linköping som understiger 30 mi-

nuter. Det som i dessa beräkningar är antaget är station på bibana 

vid nuvarande Linköping C. 

 

I riktning mot Borås är alternativen tvärtom lite för snabba med 

restider på 24-26 minuter. Även i Borås beror detta på bibanans 

längd och utformning, där det alternativ som nu beräknats är en 

kortare version av bibana som går till dagens Borås C. 
  

Tabell 3. Beräknade restider från de olika stationsalternativen inklusive mellanliggande uppehåll för 

storregionala tåg. Avrundade siffror. 

Dagens tider med tåg Stockholm Linköping Borås  Göteborg Värnamo Malmö 

Restid 2016 från Jönköping C 200 min 100 min 70 min 130 min 75 min 165 min 

S Munksjön Huvudbana J4       

Höghastighetståg 92 min 31 min 25 min 40 min 21 min 77 min 

Storregionalt tåg   37 min 31 min 55 min 25 min   

S Munksjön bibana J5       

Höghastighetståg 93 min 32 min 26 min 41 min 19 min 76 min 

Storregionalt tåg   38 min 32 min 56 min 23 min   

Tenhultsdalen Norr J6       

Höghastighetståg 90 min 29 min 26 min 41 min 17 min 74 min 

Storregionalt tåg   35 min 32 min 56 min 20 min   

Odensjö J8       

Höghastighetståg 90 min 31 min 24 min 39 min 17 min 72 min 

Storregionalt tåg   37 min 30 min 54 min 20 min   

 



 

115 
 

7.5.4 Restidspåverkan höghastighetsjärnvägen 

En styrande förutsättning för utredningsarbetet är att kopplings-

punkten, där banorna förgrenar sig söderut respektive västerut, 

ligger väster om Station Jönköping, se Figur 135. Detta medför att 

stationsläget också styr placeringen av kopplingspunkten, och däri-

genom påverkar stationsläget även till stor del hur lång restid det 

tar för passerande resenärer förbi Jönköping, främst söderut.  

 

Figur 135. Visualisering av skillnaderna mellan de olika stationsalterna-

tiven och kopplingspunkternas läge, som påverkar restiderna. 

Cst=Stockholm, G=Göteborg, M=Malmö. 

I kopplingspunkten söderut har en största tillåtna hastighet i växeln 

för avvikande tåg antagits till 160 km/h. Likaså för växlarna i kopp-

lingspunkten för J5, Munksjön bibana. För bibanan har en största 

tillåtna hastighet på 160 km/h använts. Detta är den standard Tra-

fikverket använt för samtliga kopplingspunkter och bibanor i sy-

stemet. 

 

För relationen Stockholm – Göteborg är restidsskillnaden mellan 

de olika stationsprinciperna mindre, än skillnaderna på relationen 

Stockholm–Malmö. För J4, Munksjön via huvudbana har det anta-

gits en största tillåten hastighet genom stationsläget till 250 km/h i 

beräkningarna. Stationsprinciperna Södra Munksjön huvudbana 

(J4) och Södra Munksjön bibana (J5) påverkas även restidsmässigt 

av de stora lutningarna ner mot dalen på 20-25 promille, vilket gör 

att tågens acceleration från dessa stationslägen är försämrad. 

 

Tabell 4 visar på beräknade restidsjämförelser mellan de olika stat-

ionsprinciperna för passerande resenärer. I den första är det res-

tidsförändring jämfört med J4, Munksjön via huvudbana och i den 

andra är samma jämförelse gjord med utgångspunkt J5, Munksjön 

via bibana. Beräkningarna visar att jämfört med J4, Munksjön hu-

vudbana, beräknas övriga stationsalternativ vara upp till fem och en 

halv minuter snabbare. Undantaget är stoppande tåg Stockholm–

Göteborg med J5, Munksjön via bibana, som är ett par minuter 

långsammare.  

 

Vidare har den extra tid det tar för ett tåg att göra uppehåll i Jön-

köping jämfört med att köra förbi stationen beräknats, se Tabell 5. I 

dessa beräkningar ingår två minuters uppehållstid. J6N, Tenhults-

dalen Norr och J8, Odensjö får en genare väg söderut och kan, ge-

nom att undvika dalgången, passera Jönköping i högre hastighet på 

relationen mot Göteborg. Stationsprincipen J6N innebär att järn-

vägen svänger söderut längre österut jämfört med i stationsprincip 

J8, vilket gör att restiden mot Malmö bedöms bli cirka 30 sekunder 

kortare.  

 
Tabell 5. Bedömd restidsskillnad för passerande tåg  

Mertid för att göra uppehåll i Jönköping för respektive stationsalter-
nativ jämfört (inom samma alternativ) med att inte göra uppehåll 

Alternativ Stockholm–Göteborg Stockholm–Malmö 

S Munksjön huvudbana J4 5 min 30 sek 7 min 30 sek 

S Munksjön bibana J5 9 min  9 min  

Tenhultsdalen Norr J6N 5 min 30 sek 4 min  

Odensjö J8 5 min 30 sek 4 min  

Båda dessa stationsprinciper gynnas av att kopplingspunkten sö-

derut är integrerad med stationen, vilket gör att tåg som ska göra 

uppehåll redan bromsat till 160 km/h. Därigenom går uppehållet 

snabbt. Det är därför stopp på sträckan Stockholm–Malmö går 

snabbare än stopp på sträckan Stockholm–Göteborg. För Stock-

holm–Göteborg blir restiden en dryg minut kortare via stationslä-

gen vid Odensjö eller norra Tenhultsdalen, än via stationsprincip 

J4, Munksjön huvudbana. 

 

För stationsprincip J5, Munksjön bibana, är restiderna för tåg som 

inte stannar i Jönköping likvärdiga med J8, Odensjö. Genom att 

sträckan söderut från stationslägen går i rakt nord-sydlig sträck-

ning, blir den tänkta sträckningen mot Malmö gen för de tåg som 

trafikerar stationen. Restiden för tåg som gör uppehåll på sträckan 

Stockholm–Malmö blir därmed något kortare, än för J4, Munksjön 

huvudbana. I relationen mot Göteborg är alternativet med bibana 

långsammare än J4, Munksjön huvudbana, vilket främst beror på 

den något längre sträckningen och lägre hastigheten.  

 

Framförallt är det uppehåll med J5, Munksjön bibana, i båda relat-

ioner och J4, Munksjön huvudbana, i riktning mot Malmö som 

sticker ut i att det medför en större förlängning av restiden än vad 

som är normalt för ett uppehåll på en höghastighetsjärnväg (5-6 

minuter). J6N, Tenhultsdalen Norr och J8, Odensjö sticker tvärtom 

ut för att de i relationen mot Malmö medför en mindre förlängd 

restid än normalt för en höghastighetsjärnväg. För J5, Munksjön 

via bibana är kopplingspunkten väster om staden en utrymmeskrä-

vande lösning som kan sortera tågen i de olika riktningarna, vilket 

gör att större kapacitetsproblem kan undvikas. 

Tabell 4. Bedömd restidsskillnad för passerande tåg mellan olika alternativ 

Restidsskillnad för tåg som passerar Jönköping jämfört med S Munksjön huvudbana (J4) 

Alternativ S Munksjön huvudbana J4 S Munksjön bibana J5 Tenhultsdalen N J6N Odensjö J8 

Stockholm–Göteborg, utan uppehåll Jämförelsealt -1 min  -1 min  -1 min  

Stockholm–Göteborg, med uppehåll Jämförelsealt +2 min  -1 min  -1 min 

Stockholm–Malmö utan uppehåll Jämförelsealt -1 min 30 sek -2 min  -1 min 30 sek 

Stockholm–Malmö med uppehåll Jämförelsealt oförändrat -5 min 30 sek -5 min  

Restidsskillnad för tåg som passerar Jönköping jämfört med S Munksjön bibana (J5) 

Alternativ S Munksjön huvudbana J4 Munksjön bibana J5 Tenhultsdalen N J6N Odensjö J8 

Stockholm–Göteborg, utan uppehåll +1 min  Jämförelsealt oförändrat oförändrat 

Stockholm–Göteborg, med uppehåll -2 min  Jämförelsealt -3 min 30 sek -3 min 30 sek 

Stockholm–Malmö utan uppehåll +1 min 30 sek Jämförelsealt -30 sek oförändrat 

Stockholm–Malmö med uppehåll oförändrat Jämförelsealt -5 min 30 sek -5 min  
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För stationsprincip J4, S Munksjön via huvudbana, innebär stat-

ionsläget och det begränsade utrymmet för en kopplingspunkt av 

högsta standard i direkt anslutning till stationsläget, att kopplings-

punkten antas placeras några kilometer väster om stationen. Detta 

skapar en kapacitetsnedsättning för höghastighetsjärnvägen som 

beror på att all trafik från Göteborg och från Malmö går ihop en 

kort sträcka in mot stationen, vilket kan skapa låsningar i tidtabel-

lerna. En möjlig konsekvens av detta är förlängd gångtid utöver den 

beräknade för vissa linjer, för att fasa ihop linjerna på det gemen-

samma spåret.  

 

Det kan även medföra restriktioner i hur trafiken i systemet som 

helhet kan köras, hur många tåg det går att köra och vilka tåg som 

kan stanna och inte på mellanliggande stationer. Detta beroende på 

grund av ordningsföljd tågen kan få utifrån när de kan trafikera den 

dimensionerande sträckan från stationen till kopplingspunkten. 

Trafikverkets nuvarande prognos visar att det kommer storregion-

ala tåg både söderifrån och västerifrån in mot Jönköping, vilket gör 

att sträckan blir extra hårt belastad. 

 

Att bygga J4, Munksjön huvudbana, med fyrspår hela vägen in till 

stationen skulle göra lösningen kapacitetsmässigt likvärdig med 

övriga alternativ och ge en något kortare restid för tåg med uppe-

håll Stockholm–Malmö. Hur stort kapacitetsproblemet blir för J4 

behöver studeras närmare för att klargöra om fyrspårslösningen ska 

ses som en förutsättning och följdinvestering, vilket den inte är i 

nuläget. Merkostnaden för fyrspår till kopplingspunkten är redovi-

sad under kringinvestering, avsnitt 7.1.3. 

 

Restidsskillnaden för att göra uppehåll i de olika stationsprinciper-

na ställt mot att köra igenom samma princip utan uppehåll kan 

komma att påverka hur många tåg som gör uppehåll i de olika prin-

ciperna. J4, Munksjön huvudbana, bedöms i första hand bli en stat-

ion längs Stockholm–Göteborg, med relativt sett färre tåg Stock-

holm–Malmö som skulle göra uppehåll. J5, Munksjön bibana, 

skulle troligen innebära fler tåg som gör uppehåll på Stockholm–

Malmö eftersom den relationen blir snabbare, medan färre tåg 

Stockholm–Göteborg skulle göra uppehåll. Troligt är även att fler 

tåg skulle gå förbi utan uppehåll. J6N, Tenhultsdalen Norr och J8, 

Odensjö innebär mindre restidsförlust för tåg som gör uppehåll, 

framförallt på Stockholm–Malmö. En möjlig effekt av denna 

mindre restidsförlust är ett system där fler tåg skulle göra uppehåll 

i Jönköping, eftersom tidsförlusten för detta skulle bli liten och där-

för skulle operatörer ha lite att vinna på att köra förbi stationen. 

7.5.5 Resande och total restidspåverkan 

Valet av stationsalternativ, liksom vilket trafikeringsupplägg som 

slutligen väljs för såväl höghastighetssystemet som anslutande lokal 

och regional trafik, kan förmodas komma att påverka antalet på- 

och avstigande resenärer på Station Jönköping. Hur resandevoly-

merna på Station Jönköping påverkas av valet av stationsalternativ 

är en av flera viktiga parametrar som kommer att beaktas i arbetet 

med val av lokalisering i efterkommande planläggningsprocess. 

 

I detta skede utgår nedanstående analys utifrån ett grundanta-

gande, baserat på uppgifter från den nationella transportmodellen 

Sampers, om att samtliga stationsalternativ skulle få ungefär lika 

många på- och avstigande i Jönköping (se Tabell 6). Med denna 

utgångspunkt har effekterna av de tidigare beskrivna restidsskill-

naderna (se Tabell 4) av de olika stationsalternativen analyserats. 
 
Tabell 6. Antagande om antal resande till-, från och passerande förbi 

Jönköping på olika tåg. Baserat på underlag från nationella transport-

modellen Sampers. 

Resenärer till/från Jönköping Resenärer/dygn 

På- och avstigande Höghastighetståg 5600-6200 

På- och avstigande Storregionala tåg 3400-3900 

Totalt på- och avstigande Station Jönköping  9000-10100 

  Resenärer på tåg som passerar Jönköping Resenärer/dygn 

Genomresande uppehåll Stockholm–Göteborg 7000-7500 

Genomresande uppehåll Stockholm–Malmö 8500-9500 

Genomresande utan uppehåll Stockholm–Göteborg 11000-12500 

Genomresande utan uppehåll Stockholm–Malmö 5000-6000 

Genomresande Höghastighet totalt 33000-34000 

Genomresande Storregionalt (utöver höghastighet) 300-400 

 

Med utgångspunkt i ovanstående antagande om antalet resande har 

den totala restidsminskningen i tid och restidspåverkan per år (an-

taget 320 restidsdygn/år) för de olika stationsalternativen beräk-

nats (se Tabell 8). En jämförelse mot stationsprincip Södra Munk-

sjön huvudbana (J4) indikerar att den totala restiden för passe-

rande resenärer skulle minska med totalt cirka 1480 respektive 

1340 timmar/dygn med stationsprinciperna J6N och J8, jämfört 

med stationsprincip J4. För stationsprincip J5 beräknas den totala 

restiden minska med cirka 140 timmar/dygn.  

 

Den totala restidsskillnaden i höghastighetssystemet som helhet 

bör inkludera skillnaderna i resenärernas anslutningsresa, så att 

det är total restid som följd av systemet som utvärderas. En beräk-

ning av de restidsvinster som passerande resenärer gör fördelat på 

de på- och avstigande resenärerna i Jönköping framgår av Tabell 8. 

Det ger ett mått på den skillnad i genomsnittlig anslutningsresas 

längd som totalt gör att systemets restid balanseras mellan restids-

förluster som passerande resenärer får och den restidsförkortning i 

anslutningsresa plus restid på tåget som på- och avstigande resenä-

rer i Jönköping behöver tjäna för att den totala systemrestiden skall 

bli densamma.  

 
Tabell 7 Restidsförlängning för alla passerande resenärer omvandlat till 

den restidsförlängning mot jämförelsealternativet som alla på- och av-

stigande i Jönköping behöver få i genomsnittlig förlängd anslutnings-

resa för att den totala restidspåverkan i systemet skall bli lika mellan 

alternativen jämfört med J4. 

Restidsförlängning per på- och avstigande i Jönköping 

S Munksjön 

huvudbana J4 

S Munksjön 

bibana J5 

Tenhultsdalen N 

J6N 

Odensjö J8 

Jämförelsealt. +1 min +9 min +8 min 

 

Med ett antagande om lika många på- och avstigande på de olika 

alternativen för Station Jönköping, skulle den genomsnittliga res-

tidsskillnaden för samtliga resenärers anslutningsresa till och från 

Station Jönköping behöva vara cirka 50 sekunder kortare för stat-

ionsprincip J4, jämfört med stationsprincip J5. Jämfört mot stat-

ionsprincip J6N skulle restidsskillnaden behöva vara drygt 9 minu-

ter kortare och jämfört mot stationsprincip J8 drygt åtta minuter 

kortare. Till detta tillkommer skillnader i restiden på höghastig-

hetstågen från Station Jönköping för dessa resenärer, för att den 

totala restiden i systemet ska vara densamma.  

 

Understiger den genomsnittliga skillnaden i anslutningsrestid plus 

restidsskillnader från själva höghastighetsstationen för resenärer 

som kliver på eller av i Jönköping den restidsförlängning för rese-

närer som reser förbi Jönköping, medför alternativet en totalt sett 

bättre restidsnytta i systemet. I analysen ingår inte restidspåverkan 

för övriga resor som kan komma att påverkas av omläggningar i 

befintliga trafiksystem.  
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Tabell 8. Beräknad restidspåverkan på samtliga resenärer som reser förbi Jönköping, förutsatt att antalet resenärer inte skiljer sig åt beroende 

på stationsalternativ.  

Restidspåverkan på samtliga resenärer som reser förbi Jönköping 

 Munksjön huvudbana J4 Munksjön bibana J5 Tenhultsdalen N J6N Odensjö J8 

Genomresande uppehåll 

Stockholm–Göteborg  

0=Jämförelsealt +271 tim/dygn  -150 tim/dygn -150 tim/dygn 

Genomresande uppehåll 

Stockholm–Malmö 

0=Jämförelsealt -13 tim/dygn -850 tim/dygn -767 tim/dygn 

Genomresande ej uppehåll 

Stockholm–Göteborg  

0=Jämförelsealt -238 tim/dygn -238 tim/dygn -238 tim/dygn 

Genomresande ej uppehåll 

Stockholm–Malmö 

0=Jämförelsealt -156 tim/dygn -207 tim/dygn -156 tim/dygn 

Genomresande SR totalt 0=Jämförelsealt -30 tim/dygn -33 tim/dygn -30 tim/dygn 

Total minskad restid för genomresande resenärer i höghastighetssystemet 

Per dygn 0=Jämförelsealt -137,5 tim/dygn -1477,5 tim/dygn -1341 tim/dygn 

Per år 0=Jämförelsealt -44 000 tim/år -470 000 tim/år -430 000 tim/år 

 

7.5.6 Påverkan på anslutande konventionell järnvägstrafik 

De fyra olika stationsprinciperna har olika förutsättningar och olika 

påverkan på hur den konventionella järnvägstrafiken trafikeras. 

Detta medför att valet av stationsprincip även kommer styra vilka 

åtgärder som befintlig järnväg kräver, samt att även befintliga reg-

ionala pendlingsrelationer med tåg kan påverkas av vilket stations-

alternativ som byggs. 

 

I dag går den regionala järnvägstrafiken enligt Figur 136. Siffrorna 

anger ungefär hur många avgångar i timmen, i vardera riktningen, 

med regionaltåg under högtrafik. Jönköpingsbanan, som i bilden 

går från Falköping/Mullsjö/Habo i nordväst till Tenhult/Nässjö i 

sydöst, har relativt hög hastighetsstandard, enkelspår och är elekt-

rifierad och signalreglerad. Järnvägen som kommer från Vaggeryd 

har en låg standard och är inte elektrifierad. 

 

I utredningsarbetet som genomförs inom ramen för åtgärdsvalsstu-

dien är det antaget att nysträckning Byarum–Tenhult är utbyggd, 

vilket medför att trafiken från Vaggeryd flyttat över till att an-

komma mot Jönköping via en anslutningspunkt norr om Tenhult. 

 

Figur 136. Regional tågtrafik kring Jönköping idag. Antal tåg per timme 

och riktning i högtrafik. 

 

7.5.6.1 Stationsalternativ J4/J5, Munksjön 

Vid Södra Munksjön finns idag ingen station. De antagna förutsätt-

ningarna är att godsbangården flyttats samt att Vaggerydsbanan 

slopats. För att uppnå ett effektivt resandeutbyte mot regionaltågs-

trafiken behövs vidare kompletterande investeringar. Ett exempel 

på hur man kan uppnå detta effektiva resandeutbyte är att ansluta 

den konventionella järnvägstrafiken till höghastighetsstationen. En 

sådan lösning bedöms kräva följdinvesteringar i form av triangel-

spårsutbyggnad vid A6, dubbelspår från triangelspåret till höghas-

tighetsstationen och en ny vändstation för konventionella järnvä-

gen, inklusive uppställningsspår. Regionaltågsstationen blir då en 

säckstation, vilket innebär att tågen inte kan gå genom stationen 

utan måste vända och köra ut samma väg som de kom in till stat-

ionen. 

 

Befolkningsfördelningen inom det område som bedömts utgöra 

Station Jönköpings upptagningsområde innebär att ungefär hälften 

av de potentiella resenärerna (exkl Jönköpings tätort) bor inom ett 

område väster om Vättern som i söder sträcker sig strax söder om 

väg 40, till Vänern i norr och som sträcker sig västerut till och med 

Ulricehamn/Grästorp. Av de resenärer som bedöms komma att 

ansluta till Station Jönköping med regionaltåg, bedöms därför en 

stor andel komma från nordväst. För dessa resenärer erbjuder stat-

ionsalternativ vid Södra Munksjön tillgänglighet till Jönköping S 

utan negativ påverkan på tillgängligheten till Jönköping C.  

 

För regionaltågstrafiken som kommer via Jönköpingsbanan söderi-

från uppstår dock ett prioriteringsbehov. Tågen måste välja om de 

ska åka till höghastighetsstationen eller till Jönköping C: 

 

• Trafiken söderifrån fortsätter mot Jönköping C, vilket med-

för att sydöstra delen av länet inte får direktförbindelse med 

regionaltåg till höghastighetsstationen 

• Trafiken söderifrån nyttjar triangelspåret. Detta medför att 

södra och sydöstra delen av länet får en försämrad tillgäng-

lighet med tåg mot centrala Jönköping och de arbetsplatser 

som finns i området kring centrala Jönköping. 

• Vartannat tåg kör till Jönköping C och vartannat till höghas-

tighetsstationen. Detta medför ett minskat utbud av region-

altågstrafik, jämfört med dagens trafik mot Jönköping C. 

Det är även troligt att två tåg i timmen med riktning Nässjö 

inte körs hela dygnet. Eftersom tågen går vidare från Nässjö 

medför det även att orter bortanför Nässjö (Eksjö, Vetlanda 

och förbindelser längs Södra stambanan) kan komma att få 

en försämrad koppling till antingen Jönköping C eller hög-

hastighetsstationen. 
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Kombinationen av utbyggnaden av Byarum–Tenhult och stations-

läge vid Munksjön medför att samma prioriteringsbehov uppstår 

även på Vaggerydsbanan. För Vaggerydsbanan är det inte ett real-

istiskt scenario att köra tätare trafik än timmestrafik, bland annat 

för att Jönköpingsbanan, med nuvarande kapacitet, från Tenhult 

och norrut inte klarar det kapacitetsmässigt. Ett troligt scenario för 

Vaggerydsbanan är därför att den enbart får trafik mot höghastig-

hetsstationen eller Jönköping C.  

 

Figur 137 visar en möjlig struktur för regional tågtrafik kring Jön-

köping med stationsalternativ J4 och J5, samt sträckningen Bya-

rum–Tenhult utbyggd.  

 

 

Figur 137. Möjlig struktur för regional tågtrafik kring Jönköping med 

stationsalternativ J4 och J5, Munksjön via huvudbana, med sträckning-

en Byarum–Tenhult utbyggd. Antagande om antal tåg per timme och 

riktning i högtrafik. 

 

 

7.5.6.2 Stationsalternativ J6N, Tenhultsdalen Norr 

För stationsprincip J6N, Tenhultsdalen Norr blir den nya höghas-

tighetsstationen en ny station längs Jönköpingsbanan. Detta med-

för att stationsprincipen passar in med befintlig trafikstruktur med 

genomgående linjer. Detta bidrar till att behovet av följdinveste-

ringar på det konventionella järnvägsnätet blir mindre, jämfört 

med övriga stationsalternativ. Stationsprincipen medför även att 

alla resenärer längs Jönköpingsbanan når båda stationerna i Jön-

köping och att Jönköping C förblir en genomgångsstation för reg-

ional persontågstrafik. 

 

Med en utbyggnad av Byarum–Tenhult ansluter även Vaggeryds-

banan med till höghastighetsstationen vid J6N, se Figur 138. För 

Vaggerydsbanan är det dock inte ett realistiskt scenario att köra 

tätare trafik än timmestrafik, bland annat för att Jönköpingsbanan, 

med nuvarande kapacitet, från Tenhult och norrut inte klarar det 

kapacitetsmässigt.  

 

 

Figur 138. Möjlig struktur för regional tågtrafik kring Jönköping med 

stationsalternativ Tenhultsdalen Norr, J6N, med sträckningen Byarum–

Tenhult utbyggd. Antagande om antal tåg per timme och riktning i hög-

trafik. 

7.5.6.3 Stationsalternativ J8, Odensjö 

Med stationsprincip J8, Odensjö har det antagits vara en förutsätt-

ning att en ny järnväg för den anslutande konventionella järnvägs-

trafiken byggs. Detta antagande innebär att en ny järnväg byggs 

från Tenhult till höghastighetsstation norr om ett stationsläge vid 

Odensjö (J8). Norr om stationsalternativ J8, Odensjö kan en sådan 

ny järnväg sedan passera utvecklingsområdet Södra Munksjön, där 

en ny station för regionaltåg skulle kunna byggas, och vidare bort 

till Jönköpingsbanan, se Figur 139. Eftersom Byarum–Tenhult är 

en antagen förutsättning kommer denna järnväg byggas på ett icke-

optimalt sätt jämfört med samordningsmöjligheten som blir om 

båda banorna planeras ihop. Om det är möjligt att samordna ut-

byggnaden av de båda banorna är det möjligt att få till en genare 

sträckning och anslutning till järnvägen via Odensjö 

 

 

Figur 139. Möjlig struktur för regional tågtrafik kring Jönköping med 

stationsalternativ J8, Odensjö. Antagande om antal tåg per timme och 

riktning i högtrafik. Persontrafik på Huskvarna station minskar eller 

upphör.  
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Trafiksystemet som skapas är ett genomgående system som passe-

rar tre viktiga målpunkter; Jönköping C, Södra Munksjön och hög-

hastighetsstationen. Detta skapar en god tillgänglighet regionalt 

och snabba förbindelser med regionaltåg till höghastighetsstation-

en. Persontrafiken på Huskvarna station bedöms dock minska eller 

helt upphöra. Den befintliga Jönköpingsbanan finns dock kvar för 

godstrafik, då den nya banans lutningar för att ta upp höjdskillna-

den mellan Odensjö och Munksjön kommer att överstiga de för 

godstågstrafik tillåtna lutningarna.  

7.5.7 Analys utifrån ett samhällsperspektiv 

Effekter på samhällsutvecklingen till följd av en station utmed hög-

hastighetsjärnvägen är knutna till den förbättrade tillgänglighet 

som tågen som trafikerar en sådan station kan erbjuda. Med hög-

hastighetsjärnvägen reduceras restiderna mellan stationsorterna 

avsevärt, vilket resulterar i att utbudet för såväl arbetstagare som 

arbetsgivare i stationsorterna och deras omland ökar.  Med oför-

ändrad tidsuppoffring blir fler arbetstillfällen tillgängliga för hus-

hållen att välja mellan, samtidigt som möjligheten för företagen att 

få rätt sammansättning på sin arbetskraft ökar. Denna effekt brukar 

beskrivas som att matchningen på arbetsmarknaden blir bättre och 

mer effektiv.  

 

När restiderna mellan arbetsmarknader, som idag är åtskilda på 

grund av stora tidsavstånd, krymper och arbetsmarknaderna knyts 

samman och bildar större arbetsmarknadsregioner, så kallad reg-

ionförstoring, skapas förutsättningar för den regionala ekonomin 

att utvecklas.  

 

En större och tätare region får över tiden fler näringsgrenar än en 

mindre region. Med ett mer diversifierat näringsliv minskar region-

ens sårbarhet mot sysselsättningsförändringar, eftersom olika 

branscher är olika konjunkturkänsliga. Regioner med låg bransch-

diversifiering är mer känsliga för branschspecifika nedgångar och 

konjunkturella svängningar. 

 

En större region erbjuder bättre förutsättningar för befintliga före-

tag att utnyttja skalfördelar i sin verksamhet, vilket bidrar till ökad 

produktivitet. Det är framförallt för verksamma inom tjänste- och 

servicemarknader och för arbetskraft med lång utbildning, som 

möjligheterna till snabbare personresande förväntas få stor bety-

delse. Anledningen är att människor som investerat en stor del av 

sitt liv i att utbilda sig i regel också är benägna att resa längre mel-

lan arbete och bostad. Detta förklaras av en strävan efter att erhålla 

ett jobb som man önskar och eventuellt också att kunna göra en 

yrkeskarriär, vilket många gånger förutsätter att man byter jobb. 

Ovanstående effekter innebär att ekonomin i de regioner som får 

station utmed höghastighetsjärnvägen kan förväntas växa, med fler 

förvärvsarbeten och högre inkomster, till följd av den ökade till-

gänglighet som en station utmed höghastighetsjärnvägen genererar. 

 

7.5.7.1 Jämförelseanalys utifrån regionala och nationella effekter 

Den tillgänglighetsberoende samhällsutveckling som beskrivits 

ovan påverkas av stationens relativa läge i förhållande till arbets-

kraft, arbetstillfällen, målpunkter och anslutande infrastruktur. 

Med längre tidsavstånd mellan stationsläget och de potentiella re-

senärernas start- och målpunkter blir den tillgänglighetshöjande 

effekten av höghastighetsjärnvägen lägre och förutsättningarna för 

de nya stationerna utmed höghastighetsjärnvägen att bidra till reg-

ionernas utveckling således sämre.  Generellt gäller därför att ju 

närmare stationsorternas centrum, desto högre tillgänglighetspot-

ential erbjuder ett stationsläge och desto större kan höghastighets-

järnvägens bidrag till regionernas möjligheter att utvecklas förvän-

tas bli.  

 

För Station Jönköping innebär detta att analyserade stationslägen 

inom Södra Munksjöns utvecklingsområde (J4 och J5) erbjuder 

högre tillgänglighetspotential än de externa stationsalternativen i 

norra Tenhultsdalen (J6N) respektive vid Odensjö (J8).  Dessa 

skillnader i tillgänglighetspotential kan i sin tur förväntas resultera 

i betydande skillnader i effekt på den regionala utvecklingen av en 

station utmed höghastighetsjärnvägen.    

 

Stationslägen inom utvecklingsområdet Södra Munksjön kan för-

väntas generera en betydligt högre tillväxt av arbetstillfällen och 

sysselsättning i Jönköpings kommun, än externa stationslägen gör. 

För angränsande kommuner kan effekten i form av antalet till-

kommande arbetstillfällen av Station Jönköping, oavsett val av stat-

ionsläge, förväntas bli avsevärt lägre. Därför blir skillnaderna i ef-

fekt mellan de olika stationsalternativen inte heller så stora, ut-

tryckt i antal arbetstillfällen, i kranskommunerna. Generellt gäller 

dock att utvecklingen i kommuner på Höglandet bedöms gynnas av 

de externa stationslägena, medan utvecklingen i kommuner i Väs-

tergötland generellt bedöms gynnas något mer av stationslägen 

inom utvecklingsområdet Södra Munksjön.  

 

Effekten av Station Jönköping på utvecklingen i kommuner i om-

landet kan förväntas blir lägre ju större avståndet till Jönköping är. 

På samma sätt innebär större avstånd till Jönköping att valet av 

stationsläge får allt mindre betydelse på utvecklingseffekten av 

Station Jönköping.  

Med färre tillkommande arbetstillfällen till följd av Station Jönkö-

ping förväntas de externa stationsalternativen även resultera i att 

befolkningstillväxten och bostadsbyggandet blir lägre i Jönköping 

och dess omland. 

Effekten av alternativa lägen för Station Jönköping syns dock inte 

bara i Jönköpingsregionen. Valet av stationsläge för Station Jönkö-

ping kan förväntas påverka tillgänglighetspotentialen och därmed 

utvecklingspotentialen även i andra stationsorter och regioner ut-

med höghastighetsjärnvägen. Tidsavståndet från Station Jönköping 

till viktiga målpunkter och arbetstillfällen i stationens omland får 

betydelse för den tillgänglighet som en höghastighetsstation i stat-

ionsorter såsom Linköping, Tranås, Borås och Värnamo kan er-

bjuda boende i dessa orter och dess närmaste omland. En station 

inom Södra Munksjöns utvecklingsområde (J4 och J5), förväntas 

således bidra i högre utsträckning till utvecklingen av ekonomin i 

övriga regioner längs höghastighetsjärnvägen, än de externa stat-

ionsalternativen förväntas göra.    

 

Sammanfattningsvis förväntas effekten på regional nivå av de olika 

alternativen för Station Jönköping skilja sig åt på följande vis: 

 

• Stationsalternativ J4 och J5 (Södra Munksjön) förväntas re-

sultera i ett betydligt större tillskott av arbetstillfällen, invå-

nare och bostäder, både i Jönköpings kommun och i Jönkö-

pings arbetsmarknadsregion totalt. 

• Stationsalternativ J6 och J8 (Tenhultsdalen respektive 

Odensjö) förväntas resultera i fler tillkommande arbetstill-

fällen än J4 och J5 i kommunerna på Höglandet. 

• Stationsalternativ J4 och J5 (Södra Munksjön) kan förvän-

tas resultera i fler tillkommande arbetstillfällen i kommu-

nerna i Västergötland.  

• Stationsalternativ J4 och J5 (Södra Munksjön) förväntas bi-

dra i högre grad till utvecklingen av övriga regioner, såsom 

Linköping och Borås, längs höghastighetsjärnvägen. 
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7.5.7.2 Jämförelseanalys utifrån kommunala och lokala effekter 

För att kunna se problematiken gällande de lokala förutsättningar-

na behöver effekterna av stationslokalisering ses i olika skalor. 

Vissa aspekter ligger i direkt anslutning till stationsområdet och 

potentialen i form av förändrade förutsättningar som gäller mark-

värde och stadsutbyggande. Andra intressen på den kommunala 

nivån är de effekter av en stationslokalisering som sker bortom stat-

ionens näravstånd men som berör tätorten i sin helhet.  

 

En annan påverkan av stationslokalisering i tätorten är effekter på 

markattraktivitet och marktillgänglighet. En station för höghastig-

hetståg kräver plats, men kan också medföra attraktiva områden för 

stadsutveckling. En viktig aspekt när det gäller marktillgänglighet 

är att skilja stationsområdesytorna i direkt anslutning till stationen, 

från områden i tätorten som är lättillgängliga från stationen. At-

traktiviteten för markexploatering i anslutning till stationen kan 

variera mycket beroende på om stationen ligger i ett centralt eller 

externt läge. Attraktivitet av lättillgängliga områden i tätorten är 

mindre beroende av en station. 

 

Den knutpunkt som skapas vid ett stationsläge där de båda höghas-

tighetsjärnvägarna möts är attraktiv som mötesplats och därmed 

gynnsam för etablering av kunskaps- och kontaktintensiva verk-

samheter, såsom konferens- och mässanläggningar samt hotell.  

 

Mer centrala stationslägen skiljer sig dock från externa stationslä-

gen i flera avseenden när det gäller den utveckling som kan förvän-

tas ske i stationsområdets närhet. Vid ett stationsläge nära stadens 

centrum, likt det inom utvecklingsområdet Södra Munksjön (J4 

eller J5), kan man förvänta sig en betydligt högre genomströmning 

av såväl resenärer som besökare, än vid en externt belägen station 

(J6N eller J8). Detta resulterar i att köpkraften blir högre vid mer 

centrala stationslägen och att en station vid Södra Munksjön däri-

genom får ett underlag för en större mångfald och ett bredare utbud 

av restauranger, butiker, service och tjänster i anslutning till stat-

ionen, än vad som kan förväntas vid externa stationer. Detta, till-

sammans med hög lokal och interregional tillgänglighet, bidrar till 

att även andra typer av kontorsverksamheter kan förväntas attrahe-

ras av att etablera sig i närheten av en station vid Södra Munksjön.  

 

Även verksamheter inom kultur, evenemang och idrott attraheras 

av den tillgänglighet som knutpunkten erbjuder, i kombination med 

den relativa närheten till stadskärnans utbud av bland annat re-

stauranger, butiker, service och tjänster. 

Den relativa närheten till stadens centrum, i kombination med 

ovanstående nämnda interregionala tillgänglighet, gör även närom-

rådet runt en station söder om Munksjön mer attraktivt för bo-

stadsbyggande, än närområdet vid de externa stationsalternativen.     

 

Sammanfattningsvis gäller, för lokala utvecklingseffekter av en stat-

ion utmed höghastighetsjärnvägen, att: 

 

• Ett stationsläge inom utvecklingsområdet Södra Munksjön 

(J4/J5) kan förväntas generera en betydande stadsutveckl-

ing i stationens närhet, med ett brett utbud av service, re-

stauranger, handel och kontorsverksamheter, i tillägg till de 

kunskaps- och kontaktintensiva verksamheter som generellt 

attraheras av den tillgänglighet en station längs höghastig-

hetsjärnvägen erbjuder.     

 

• Stationsområden vid de externa stationsalternativen 

(J6N/J8) kan i huvudsak förväntas attrahera kunskaps- och 

kontaktintensiva verksamheter. 

 

• Efterfrågan på bostäder i stationens närhet kan förväntas bli 

betydande vid ett stationsläge söder om Munksjön (J4/J5), 

men betydligt mer begränsad i anslutning till de externa 

stationslägena (J6N/J8).  
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8 Sammanfattande beskrivning av 
studerade stationsalternativ 

8.1 Inledning 

Beskrivningarna i detta kapitel är kortfattade, och bygger på det 

mer utförliga resonemang som förts i föregående kapitel. I detta 

kapitel presenteras även den sammanvägda bedömningen av hur de 

olika stationsalternativen bidrar till uppfyllelsen av de olika pro-

jektmålen. Vidare beskrivs förutsättningar för byggnation och kost-

nader för de fyra stationsalternativ som analyserats djupare. 

8.2 Tillgänglighet 

8.2.1 Stationsprincip J4 och J5, Munksjön via huvudbana 

respektive bibana 

Ett stationsläge inom Södra Munksjöns utvecklingsområde innebär 

att stationen i hög grad integreras i staden.  

 

Utvecklingen av området, med ett stort antal planerade bostäder 

och arbetstillfällen, resulterar i att stationsläget söder om Munksjön 

beräknas ha det största upptagningsområdet av samtliga alternativ. 

Fler än 100 000 invånare och 60 000 arbetstillfällen beräknas 

kunna beräknas kunna nås inom 10 minuter med bil från ett tänkt 

stationsläge vid år 2030.   

 

Ett stationsläge i ett relativt centralt läge innebär att stationen er-

bjuder tillgänglighet till fots och med cykel för ett jämförelsevis 

stort antal resenärer, både till stationen och från stationen till sta-

dens utbud av arbetsplatser och målpunkter.  

 

Stationsläget erbjuder också goda förutsättningar att skapa en ef-

fektiv försörjning av lokal kollektivtrafik med tät turtäthet. 

 

Stationslägets placering relativt nära stadens centrum, men samti-

digt nära större vägar (E4 och 40), innebär goda förutsättningar att 

försörja stationsläget med regional kollektivtrafik (buss).  

 

Effektiva bytesmöjligheter mot regionaltåg har antagits kräva flera 

följdinvesteringar i konventionell järnväg.  Ett stationsläge söder 

om Munksjön ger längre restider för anslutande resenärer med reg-

ionaltåg söderifrån, men samtidigt en något kortare anslutnings-

resa för resenärer med regionaltåg som kommer norrifrån, jämfört 

med externa stationslägen.  

Sammantaget  erbjuder ett stationsläge inom Södra Munksjöns 

utvecklingsområde hög tillgänglighet till stationen för såväl avre-

sande resenärer till andra stationsorter, som för ankommande re-

senärer från andra stationsorter till arbetsplatser och regionala 

målpunkter i Jönköping. Den jämförelsevis goda tillgängligheten 

till arbetstillfällen i andra stationsorter, tillsammans med den jäm-

förelsevis goda tillgängligheten till arbetstillfällen för dem som re-

ser till Jönköping med höghastighetsjärnväg, innebär att ett stat-

ionsläge inom Södra Munksjöns utvecklingsområde skapar förut-

sättningar för dagspendling mellan Jönköping och de andra stat-

ionsorterna längs den nya järnvägen. Som bytespunkt för tillre-

sande från delar av regionen är södra Munksjöområdet däremot 

sämre än externa alternativ och innebär samtidigt att tillgänglig-

heten med regionaltåg till centrala Jönköping för boende på hög-

landet kan komma att försämras. 

 

Jämförelsevis längre restider för passerande resenärer innebär ne-

gativ påverkan på tillgängligheten för resenärer som inte har start- 

eller slutpunkt i Jönköping. 

 

Figur 140. Stationsprinciper med tillhörande passage. 
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8.2.2 Stationsprincip J6N, Tenhultsdalen Norr 

Ett externt stationsläge i norra delen av Tenhultsdalen, cirka 8 km 

fågelvägen från centrala Jönköping, innebär att stationen inte 

skulle komma att integreras i staden inom överskådlig tid.  

 

Stationsläget erbjuder lägre tillgänglighet, dels till stationen för 

avresande resenärer och dels till arbetsplatser och regionala mål-

punkter för ankommande resenärer från andra stationsorter, än 

stationslägen närmare stadens centrum. 

 

Med relativt stort avstånd till centrala Jönköping och med beak-

tande av de topografiska förhållandena i stationens omland, be-

döms inte stationsläget erbjuda tillgänglighet med cykel eller till 

fots, med undantag för delar av södra Öxnehaga och södra Hus-

kvarna.  

Stationsläget förutsätter följdinvesteringar i form av väganslutning 

mot bebyggelsen vid Öxnehaga samt i form av bussgata mot områ-

det söder om Munksjön, för att effektivt kunna försörjas med lokal 

kollektivtrafik. Stationsläget erbjuder bytesfunktion mot konvent-

ionell järnväg och tillgängligheten till stationen för resenärer som 

reser med tåg till stationen blir därmed hög.   

 

Ett stationsläge vid Tenhultsdalen erbjuder bättre tillgänglighet till 

stationen för resenärer från Huskvarna och kommunerna söder om 

Jönköping. Detta tack vare stationens läge sydöst om Jönköping, 

med närheten till väg 40 och bytesfunktionen med konventionell 

järnväg (Jönköpingsbanan). 

 

Tillgängligheten till en station vid Tenhultsdalen är dock något 

sämre för anslutande resenärer från Västergötland och de nord-

västra delarna av Jönköpings kommun. 

Generellt sett längre anslutningsresor till station från bostad eller 

från station till målpunkt, resulterar i längre restider mellan Jön-

köping och andra stationsorter utmed höghastighetsjärnvägen. 

Längre anslutningsresor för avresande och ankommande resenärer 

innebär sämre förutsättningar för arbetspendling mellan Jönköping 

och de andra stationsorterna än mer centrala stationsalternativ. 

 

Närheten till väg 40 innebär att stationen är enkel att nå för dem 

som reser med bil. Anslutningsresorna till centrala Jönköping in-

nebär dock att det tar längre tid att nå ett lika stort upptagningsom-

råde, mätt i arbetstillfällen och invånarantal, som nås från stations-

läget vid Södra Munksjön på 10 minuter.  

Stationsläget vid norra Tenhultsdalen erbjuder minst restidsförlus-

ter för passerande resenärer, vilket innebär att tillgängligheten mel-

lan övriga orter längs höghastighetsjärnvägen gynnas mest av ett 

stationsläge där. 

8.2.3 Stationsprincip J8, Odensjö 

Ett externt stationsläge vid Odensjö, drygt 6 km fågelvägen söder 

om centrala Jönköping, skulle kunna vara möjlig att integrera i be-

fintlig stadsstruktur, om än i stadens ytterområden.   

 

Stationsläget erbjuder lägre tillgänglighet, dels till stationen för 

avresande resenärer och dels till arbetsplatser och regionala mål-

punkter för ankommande resenärer från andra stationsorter, än 

stationslägen närmare stadens centrum. 

 

Stationsläget innebär i dagsläget att endast ett fåtal potentiella re-

senärer skulle kunna ta sig till och från stationen till fots eller med 

cykel. Stationen erbjuder inte tillgänglighet med cykel eller till fots 

för ankommande resenärer till regionala målpunkter eller arbets-

tillfällen.  

 

Stationsläget förutsätter kompletterande investeringar i form av 

kollektivtrafikstråk mot området söder om Munksjön för att effek-

tivt kunna försörjas med lokal kollektivtrafik. Även en investering i 

form av en ny järnväg mellan Tenhult, via Odensjö och Munksjö-

området till Jönköping C, är en förutsättning då den möjliggör by-

tesfunktion mot konventionell järnväg och därmed god tillgänglig-

het till stationen för resenärer som reser med regionaltåg till stat-

ionen. Den nya förbindelsen som knyter samman Jönköping C med 

Tenhult via Södra Munksjön och höghastighetsstationen skapar 

förutsättning för genomgående trafiksystem från norr till söder, 

vilket ger smidigare system för pendling till höghastighetsstationen. 

Den nya järnvägen bedöms resultera i en försämrad tillgänglighet 

med tåg från Huskvarna.    

Ett stationsläge vid Odensjö erbjuder dels bättre tillgänglighet med 

bil till stationen för resenärer från Tabergsdalen, men även orter 

längre söderut längs E4:an, såsom Vaggeryd och Skillingaryd. Via 

följdinvesteringen i form av en järnväg från Tenhult erbjuds även 

resenärer som kommer med regionaltåg från höglandskommuner-

na god tillgänglighet till stationen.  

 

Längre anslutningsresor till och från stationen innebär längre resti-

der mellan Jönköping och andra stationsorter utmed höghastig-

hetsjärnvägen. Jämfört med mer centrala stationslägen erbjuder 

stationsläget vid Odensjö sämre tillgänglighet till arbetstillfällen i 

andra stationsorter. Detta innebär jämförelsevis sämre förutsätt-

ningar för arbetspendling mellan stationsorterna. 

 

Närheten till E4 innebär att stationen är enkel att nå för dem som 

reser med bil. Anslutningsresorna med bil är dock längre, vilket 

resulterar i att det tar längre tid att nå ett lika stort upptagningsom-

råde som nås från stationsläget vid Södra Munksjön på 10 minuter.  

 

Stationsläget vid Odensjö erbjuder mindre restidsförluster för pas-

serande resenärer, än stationslägen vid Södra Munksjön, vilket in-

nebär att tillgängligheten mellan övriga orter längs höghastighets-

järnvägen gynnas av ett stationsläge vid Odensjö. Skillnaden i restid 

mot ett stationsläge i Tenhultsdalen är liten, men restiden för alter-

nativ J8 är något sämre. 

 

Figur 141 visar restidsjämförelser mellan de olika stationsalternati-

ven och regionala målpunkter. 

 

 

Figur 141. Restidsjämförelser till regionala målpunkter från de analyse-

rade stationslägena. Beräknad restid med bil (minuter). 
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8.3 Samhälls- och stationsområdesutveckling 

8.3.1 Stationsprincip J4, Munksjön via huvudbana 

Strategiskt centrumnära läge med många boende och arbetsplat-

ser/målpunkter inom en kort anslutningsresa från stationen skapar 

förutsättningar för dagspendling mellan stationsorterna längs den 

nya järnvägen. Därigenom skapas förutsättningar för att integrera 

idag åtskilda arbetsmarknader och åstadkomma regionförstoring. 

Ett stationsläge som med korta restider främjar arbetspendling 

mellan stationsorterna förväntas i betydligt högre utsträckning 

kunna bidra till tillväxteffekter även i andra regioner längs höghas-

tighetsjärnvägen och därmed gynna fler, än ett stationsläge som, på 

grund av längre anslutningsresor mellan stationen och start- och 

målpunkter, erbjuder sämre förutsättningar för dagspendling mel-

lan stationsorterna.   

 

Regionförstoringseffekten, både för Jönköping och för angränsande 

arbetsmarknadsregioner, kan således förväntas bli mest påtaglig 

med ett stationsläge inom utvecklingsområdet Södra Munksjön, 

med betydligt fler tillkommande arbetstillfällen, fler invånare och 

ett betydligt större tillskott av bostäder till Jönköpingsregionen, 

jämfört med externa stationsalternativ. En höghastighetsstation vid 

Södra Munksjön bedöms stärka Jönköpings attraktionskraft som 

etableringsort för arbetsplatser som kan nås från näraliggande reg-

ioncentrum, vilket förväntas resultera i en större branschdiversitet 

och att Jönköpings funktion som regioncentrum förstärks. 

 

Knutpunkten som skapas vid ett stationsläge där de båda höghas-

tighetsjärnvägarna möts är attraktiv som mötesplats och därmed 

gynnsam för etablering av kunskaps- och kontaktintensiva verk-

samheter, såsom konferens- och mässanläggningar, hotell, evene-

mang av olika slag, kultur och idrott, utbildning och forskning. Ett 

centralt stationsläge resulterar i en högre genomströmning av rese-

närer och besökare och därmed ett underlag för ett bredare utbud 

av restauranger, butiker, service och tjänster, än externa stationer. 

Detta, tillsammans med hög lokal och interregional tillgänglighet, 

bidrar till att även andra kontorsverksamheter attraheras av att 

etablera sig i närheten av stationen.   

 

Stationsområdet ingår i planen för Södra Munksjöns utvecklings-

område och avser omvandling av ett befintligt industriområde till 

bostäder, handel och kontor. Läget är attraktivt med avseende på 

förtätning av staden, med stora omvandlingsbara ytor i relativt nära 

anslutning till stadens centrum. 

Utvecklingen av området söder om Munksjön sker oavsett stations-

läge, men omfattning, utvecklingstakt och innehåll i området på-

verkas av vilket stationsläge som väljs. 

8.3.2 Södra Munksjön via bibana 

Utvecklingsförutsättningarna är i huvudsak samma som för stat-

ionsläge via huvudbana. Exploateringsmöjligheterna i stationsnära 

läge gynnas dock av den mindre ytkrävande bibanan samt av den 

minskade störningen från järnvägstrafiken med bibanan. Det ana-

lyserade stationsläget med en bibana innebär ett mer östligt läge än 

via huvudbana, vilket innebär något sämre koppling mot det strate-

giska lokala vägnätet, men större närhet till stora arbetsplatser vid 

länssjukhuset Ryhov och köpcentrumet A6.  Ett östligare läge inom 

utvecklingsområdet Södra Munksjön innebär vidare att Jönkö-

pingsbanans barriäreffekt och begränsande påverkan på stadsut-

vecklingspotentialen inom området skulle kunna bli markant 

mindre. Detta förutsätter dock att Vaggerydsbanan slopas. 

8.3.3 Stationsprincip J6N, Tenhultsdalen Norr 

Ett externt läge som förutsätter en längre anslutningsresa för att nå 

boende och arbetsplatser/målpunkter från stationen. Den extra 

restiden mellan bostad/arbetsplats och stationsläge innebär sämre 

förutsättningar för arbetspendling mellan orterna längs höghastig-

hetsjärnvägen. Förutsättningar för att integrera idag åtskilda ar-

betsmarknader och åstadkomma regionförstoring bedöms därför 

vara märkbart sämre än för stationslägen vid Munksjön (J4/J5). 

 

Ett stationsläge i norra Tenhultsdalen erbjuder gott om tillgänglig 

mark i anslutning till stationen, men exploateringspotentialen i 

anslutning till det externa läget bedöms vara relativt låg och förut-

sättningarna för att åstadkomma en stadsutveckling i anslutning till 

stationen bedöms vara små. Knutpunkten som skapas vid ett stat-

ionsläge där de båda höghastighetsjärnvägarna möts är attraktiv 

som mötesplats och därmed gynnsam för etablering av kunskaps- 

och kontaktintensiva verksamheter, såsom konferens- och mässan-

läggningar samt hotell. Närheten till väg 40 gör att det även bedöms 

kunna komma att etableras viss typ av extern handel i anslutning 

till ett stationsområde i Tenhultsdalen. En jämförelsevis låg genom-

strömning av besökare och resenärer vid ett externt stationsläge, 

innebär att utbudet och mångfalden av service och handel i stat-

ionsområdet kan förväntas bli avsevärt lägre än vid mer centrala 

stationslägen där genomströmningen av människor blir högre.    

 

Ett stationsläge i norra Tenhultsdalen bedöms resultera i att områ-

den i den sydöstra delen av kommunen blir relativt sett mer intres-

sant för bostadsbyggande och att det sker en omprioritering i kom-

munens utbyggnadsstrategi. Totalt sett bedöms externa stationslä-

gen, i jämförelse med ett centralt stationsläge, resultera i lägre ut-

vecklingstakt i kommunen och regionen, både vad avser tillskott av 

invånare och arbetstillfällen.  Detta bedöms också medföra lägre 

grad av bostadsbyggande, framförallt i Jönköpings kommun, men 

även totalt sett i regionen. En extern station bedöms påverka ut-

vecklingsområdet Södra Munksjön i det avseendet att detta blir 

mindre attraktivt för etablering av kontorsverksamheter, servicenä-

ringar och verksamheter med långväga kunder/besökare. 

8.3.4 Stationsprincip J8, Odensjö 

Ett externt läge som förutsätter en längre anslutningsresa för att nå 

boende och arbetsplatser/målpunkter från stationen. Den extra 

restiden mellan bostad/arbetsplats och stationsläge innebär sämre 

förutsättningar för arbetspendling mellan orterna längs höghastig-

hetsjärnvägen. Ett externt stationsläge innebär således märkbart 

sämre förutsättningar att integrera idag åtskilda arbetsmarknader 

och åstadkomma regionförstoring, än vad som erbjuds med stat-

ionslägen i området söder om Munksjön (J4/J5). 

 

Ett stationsläge vid Odensjö erbjuder gott om tillgänglig mark i an-

slutning till stationen och läget bedöms erbjuda relativt god exploa-

teringspotential för framförallt bostäder. Knutpunkten som skapas 

vid ett stationsläge där de båda höghastighetsjärnvägarna möts är 

attraktiv som mötesplats och därmed gynnsam för etablering av 

kunskaps- och kontaktintensiva verksamheter, såsom konferens- 

och mässanläggningar samt hotell. Närheten till E4:an gör att viss 

typ av extern handel bedöms kunna komma att etableras i anslut-

ning till ett externt stationsområde. Genomströmningen av besö-

kare och resenärer vid ett externt stationsläge blir lägre än vid cen-

trala stationslägen, vilket innebär att utbudet och mångfalden av 

service och handel i stationsområdet bedöms bli betydligt lägre. 

 

Ett stationsläge vid Odensjö bedöms resultera i att Tabergsdalen 

och Odensjö/Barnarp blir relativt sett mer intressant för bostads-

byggande och att det i sin tur leder till en omprioritering i kommu-

nens utbyggnadsstrategi. Totalt sett bedöms externa stationslägen, i 

jämförelse med ett centralt stationsläge, resultera i lägre utveckl-

ingstakt i kommunen och regionen, både vad avser invånarantal 

och arbetstillfällen, och därmed också lägre bostadsbyggande i så-

väl Jönköpings kommun som i regionen som helhet. En extern stat-

ion bedöms påverka utvecklingsområdet Södra Munksjön i det av-

seendet att det blir mindre attraktivt för etablering av kontorsar-

beten, servicenäringar och verksamheter med långväga kun-

der/besökare.   
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8.4 Trafik och kapacitet 

En höghastighetsstation i Jönköping skulle väsentligt förbättra res-

tiderna till och från Jönköping.  

 
Tabell 10. Restider med tåg från Jönköping idag och med höghastighets-

järnväg. 

Restider från 

Jönköping 
Idag Höghastighetsjärnväg direkttåg 

Stockholm 200 min 90-93 min 

Linköping 100 min 30-33 min 

Borås 70 min 24-26 min 

Göteborg 130 min 43-45 min 

Malmö 165 min 72-77 min 

 

Antalet på- och avstigande som reser med något tåg på höghastig-

hetsjärnvägen från Station Jönköping förmodas dagligen uppgå till 

9 000-10 000. Antalet resenärer som passerar Jönköping på tåg 

som antingen gör uppehåll eller som kör förbi utan uppehåll för-

modas uppgå till 33 000–34 000. 

 

Stationsalternativen uppvisar restidsskillnader sinsemellan, se Ta-

bell 9. Tenhultsdalen J6N och Odensjö J8 har erbjuder kortare res-

tider till själva stationen, än stationsalternativen J4 och J5 vid 

Södra Munksjön. Restidsskillnaderna avser endast restid till stat-

ionen, inte till och från start- och målpunkter, och beror på flera 

saker: 

 

• Tåg till Södra Munksjön via huvudbana (J4) och via bibana 

(J5) förlorar tid på att köra ner och upp ur dalgången, där 

topografin påverkar tågens acceleration från stationen. 

• Södra Munksjön via huvudbana (J4) innebär en längre 

sträcka att köra för tåg söderut eftersom förgreningen ligger 

längre västerut än övriga alternativ.  

• Södra Munksjön via huvudbana (J4) förlorar jämförelsevis 

mycket tid för södergående tåg som gör uppehåll, på grund 

av det längre avståndet mellan stationen och kopplings-

punkten, där hastighet 160 km/h antas. 

 

 

 

 

• För Södra Munksjön via bibana (J5) förlorar tåg som gör 

uppehåll på sträckan Stockholm–Göteborg restid jämfört 

med Södra Munksjön via huvudbana (J4). Mot Malmö är 

restiderna med uppehåll för de två mer likvärdiga, vilket be-

ror på den genare sträckningen för bibanan söderut. 

• Södra Munksjön via bibana (J5) får samma restider som 

Odensjö (J8) för tåg som inte gör uppehåll i Jönköping. 

• Tenhultsdalen Norr (J6N) bedöms få kortast restider sö-

derut eftersom den inte går ner i dalgången och har den 

genaste sträckningen söderut. Både tåg som gör uppehåll 

och som kör förbi utan uppehåll får kortare restider. 

• Odensjö (J8) får samma restider som Tenhultsdalen Norr 

(J6N) för Stockholm–Göteborg men lite sämre på Stock-

holm–Malmö eftersom sträckningen där blir lite mindre 

gen. 

• Tenhultsdalen Norr (J6N) och Odensjö (J8) har kort uppe-

hållstid för linjen Stockholm–Malmö eftersom kopplings-

punkten söderut är integrerad med stationen och att tåg 

därför ändå saktat in vid stationen. Detta gör att den extra 

tiden för att göra uppehåll blir kort. 

• Södra Munksjön via huvudbana (J4), med antagen utform-

ning utan fyrspår, resulterar i sämre kapacitet i höghastig-

hetssystemet genom den långa gemensamma sträckan mel-

lan kopplingspunkten och stationen.  

• I Tenhultsdalen Norr (J6N) och Odensjö (J8) ligger kopp-

lingspunkten direkt vid stationen och för Södra Munksjön 

bibana (J5) förgrenas de i den stora kopplingspunkten mel-

lan bibana och huvudbana, därför får dessa alternativ bättre 

kapacitet i systemet. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restidsskillnad för tåg som passerar Jönköping jämfört med S Munksjön huvudbana (J4) 

Alternativ S Munksjön huvudbana J4 S Munksjön bibana J5 Tenhultsdalen N J6N Odensjö J8 

Stockholm–Göteborg, utan uppehåll Jämföreslealt -1 min  -1 min  -1 min  

Stockholm–Göteborg, med uppehåll Jämföreslealt +2 min  -1 min  -1 min 

Stockholm–Malmö utan uppehåll Jämföreslealt -1 min 30 sek -2 min  -1 min 30 sek 

Stockholm–Malmö med uppehåll Jämföreslealt oförändrat -5 min 30 sek -5 min  

Tabell 9. Restidsskillnad för resenärer på olika tågrelationer för olika stationsalternativ i Jönköping. Negativt tal medför minskad restid. 

Restid avser endast restid till station, exkl. anslutningsresa mellan station och start- eller målpunkt.  
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Figur 143. Möjlig struktur för regional tågtrafik kring Jönköping med 

Södra Munksjön J4 och J5, med Byarum–Tenhult utbyggd. Antal tåg per 

timme och riktning i högtrafik. 

Trafiksystemet för stationsprinciperna med station vid Södra 

Munksjön (J4 och J5) medför att all regionaltågstrafik inte längre 

är genomgående vid Jönköping C, utan trafik kommer fördelas via 

triangelspår till den nya höghastighetsstationen, se Figur 143.  

 

Med station vid norra delen av Tenhultsdalen, J6N, skulle bytet till 

höghastighetsstationen bli ett uppehåll för den genomgående reg-

ionaltågstrafiken på Jönköpingsbanan. Detta skulle medföra att 

befintlig struktur med genomgående trafik skulle finnas kvar och 

samtliga regionaltåg skulle då nå både höghastighetsstationen och 

Jönköping C. En utbyggnad av Byarum–Tenhult skulle medföra att 

Vaggeryd och områdena söder om Jönköping skulle få järnvägs-

koppling till höghastighetsstationen, se Figur 142. 

 

I utbyggnadsalternativet Odensjö J8, se Figur 144, ingår en följdin-

vestering som innebär att bygga en konventionell järnväg från Ten-

hult via stationen i Odensjö och in till Jönköping C, via Södra 

Munksjön. Detta skulle skapa en effektiv trafik med station vid 

höghastighetsstationen Odensjö, en station vid Södra Munksjön 

och därefter nås Jönköping C med ett genomgående system. I ett 

sådant scenario blir fortsatt trafikering av Huskvarna station osä-

ker. Trafiken söderifrån staden skulle, likt J6N, få en koppling både 

till höghastighetsstationen och till Jönköping C. 
 

 

 
 

 
Figur 144. Möjlig struktur för regional tågtrafik kring Jönköping med 

J8, Odensjö med Byarum–Tenhult utbyggd. Antal tåg per timme och 

riktning i högtrafik. 

  

Figur 142. Möjlig struktur för regional tågtrafik kring Jönköping med 

Tenhultsdalen Norr J6N med Byarum-Tenhult utbyggd. Antal tåg per 

timme och riktning i högtrafik. 
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8.5 Samhällsnyttor 

Jönköping är Sveriges tionde största kommun, med regionala 

funktioner, akademisk utbildning och statliga myndigheter. Ut-

byggnad av höghastighetsjärnvägen resulterar i drastiska förbätt-

ringar av tillgängligheten till storstadsområdena och regionala be-

folkningscentra, såsom Borås och Linköping, som hamnar inom 

rimligt avstånd för daglig arbetspendling. Därutöver medför hög-

hastighetsbanan betydligt kortare restid till Landvetters flygplats. 

Samhällsnyttorna av Station Jönköping utgår från de betydande 

förbättringarna i tillgänglighet som en sådan station genererar. De 

potentiella nyttorna av stationen kan exploateras på olika sätt bero-

ende av var stationen lokaliseras. En sammanvägd bedömning om 

vilken lösning som ger den största utvecklingskraften behöver där-

för beakta att tillgänglighetsförändringar nyttiggörs på olika sätt 

beroende av stationslokalisering. 

 

Tillgängligheten till en höghastighetsstation gynnar generellt kon-

takt- och kunskapsintensiva verksamheter. Vid ett centralt läge, vid 

Södra Munksjön (stationsprincip J4/J5) kan betydande samhälls-

nytta erhållas genom att befintliga centrala funktioner kan stärkas 

av den förbättrade tillgängligheten. Likaså gynnas gång, cykel och 

kollektivtrafik för anslutande resor, vilket främjar arbetet mot en 

långsiktigt hållbar samhällsutveckling.  

 

Ett stationsläge vid Södra Munksjön ger vidare upphov till nyttor i 

form av goda möjligheter till daglig arbetspendling med storregion-

ala tåg. Därutöver kan ett stationsläge vid Södra Munksjön erbjuda 

god tillgänglighet för vägtransport. En särskilt gynnsam förutsätt-

ning för att realisera den potentiella nyttan är att området söder om 

Munksjön, förutom närhet till befintliga funktioner och målpunk-

ter, också erbjuder mark för etablering av nya verksamheter genom 

omvandling av det befintliga verksamhetsområdet. Stationsprincip 

J4/J5 vid Södra Munksjön genererar även nyttor som inte är direkt 

kopplade till resor med höghastighetståg. En höghastighetsstation 

förväntas ge ökad efterfrågan på resor med konventionella tåg och 

buss, och därmed en potential för ett ökat utbud. Lokaliseringen till 

Munksjön kan därmed också förbättra lokal/regional tillgänglighet 

till centrala Jönköping. 

 

För passerande resenärer genereras större nyttor i form av restids-

vinster med stationslokalisering söder om Jönköping, inom stat-

ionsprinciperna vid Tenhultsdalen (J6N) respektive Odensjö (J8). 

Externa stationsalternativ söder om Jönköping genererar även 

större nytta för orter sydost och sydväst om Jönköping, genom jäm-

förelsevis bättre tillgänglighet till stationen för höghastighetståg.  

 

Med externa stationsalternativ begränsas dock potentialen för dag-

lig arbetspendling med storregionala tåg. Stationsprinciperna i 

Tenhultsdalen respektive Odensjö begränsar även potentialen för 

att utveckla centrala Jönköping och den sammanvägda samhälls-

nyttan bedöms därför vara lägre än vad som kan förväntas av ett 

stationsläge vid Södra Munksjön. De externa stationsalternativen 

bedöms vidare kunna bidra till en splittrad bebyggelsestruktur, där 

stadsutveckling kan konkurrera med utvecklingsmöjligheterna för 

centrala Jönköping.  
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8.6 Måluppfyllelsebedömning, funktionsmålen 

Samtliga fyra stationsprinciper bedöms bidra till eller marginellt 

bidra till uppfyllelsen av de olika funktionsmålen, se Figur 145. Al-

ternativen i Södra Munksjöns utvecklingsområde, J4 och J5, be-

döms i högre utsträckning bidra till uppfyllelsen av målen som rör 

utvecklingskraft, framförallt på lokal/kommunal nivå. Denna skill-

nad beror i huvudsak på den högre tillgänglighetspotentialen i 

dessa stationsalternativ, vilket förväntas resultera i fler tillkom-

mande arbetstillfällen, invånare och bostäder i Jönköping och Jön-

köpingsregionen, men även till följd av en breddning av bransch-

sammansättningen i det lokala och regionala näringslivet. Den 

högre tillgänglighetspotentialen och närheten till stadens centrum 

förväntas vidare resultera i att utvecklingen av stationsområdet och 

dess närmaste omland bedöms bli större med stationsalternativ 

inom Södra Munksjöns utvecklingsområde, än med externa stat-

ionsalternativ. 

 

Illustrationen av måluppfyllelse med hjälp av rosdiagrammen indi-

kerar således skillnader mellan de olika stationsalternativen i hur 

de bedöms bidra till uppfyllelse av de olika funktionsmålen. I de fall 

samtliga stationsalternativ bedömts bidra till uppfyllelsen av ett 

specifikt mål, vilket markeras med en grön tårtbit i rosdiagrammet, 

kan de olika stationsalternativens faktiska bidrag till utveckling på 

regional eller lokal nivå, eller till tillgänglighet och användbarhet, 

fortfarande skilja avsevärt. Dessa skillnader framgår snarare av de 

beskrivande texterna i kapitel 7, än av de efterföljande rosdia-

grammen.     

 

  

Figur 145. Bedömt bidrag till uppfyllelse av funktionsmålen. 
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8.7 Måluppfyllelsebedömning, hänsynsmålen 

8.7.1 Stationsprincip J4, Munksjön via huvudbana 

 Alternativ J4 Munksjön via huvudbana uppvisar relativt stora 

skillnader vad gäller bedömt bidrag till måluppfyllelse för de olika 

projektmålen/miljöaspekterna. Skillnaderna beror på att vissa 

projektmål gynnas av en tätortsnära passage medan andra i hög 

grad missgynnas. Framförallt sticker miljöaspekten människors 

hälsa ut. Alternativet bedöms motverka projektmålet. Många 

människor riskerar att störas av framförallt buller från 

höghastighetståg som passerar i full eller nära full hastighet förbi 

stationsprincipen i sådan omfattning att det kan påverka deras 

hälsa negativt. Att en stor del av järnvägssträckan sannolikt anläggs 

i tunnel vid detta alternativ är till fördel för flera av miljöaspekterna 

och hjälper till att styra mot förbättrad måluppfyllelse för dessa 

projektmål. 

8.7.2 Stationsprincip J5, Munksjön via bibana 

För de projektmål där alternativ J5, Munksjön via bibana har be-

dömts innebära en risk att måluppfyllelse motverkas har i flera fall 

de kumulativa effekter som kan uppstå av kombinationen huvud-

bana och bibana varit avgörande för den samlade bedömningen. Ett 

exempel är kumulativ barriäreffekt i området kring principen för 

kopplingspunkt, vilket kan påverka såväl ekologiska spridnings-

samband som förflyttning av jordbruksmaskiner. Kombinationen 

huvudbana och bibana innebär också att totalt sett flera människor 

störs av bland annat buller från höghastighetståg. Kopplingspunk-

ten samt passagen för järnvägen mot Malmö innebär en ökad risk 

för att projektmålet för miljöaspekten vatten inte kan nås eftersom 

dessa geografiskt sammanfaller med ett grundvattenmagasin med 

mycket god tillgång på vatten. 

8.7.3 Stationsprincip J6N, Tenhultsdalen Norr 
Alternativ J6N bedöms för flertalet av projektmålen som hör till 

hänsynsmålen bidra eller ha möjlighet att bidra till måluppfyllelse. 

För flera av målen bygger bedömningen på att det finns möjligheter 

till anpassning både genom lokalisering och genom omsorgsfull 

utformning. Bedömningen att alternativet riskerar att motverka 

målen för naturmiljö och areella näringar bygger på den barriäref-

fekt som järnvägen kan orsaka för både ekologiska spridningssam-

band och för transport av till exempel jordbruksmaskiner. Det se-

nare innebär ett försvårat brukande, men också att naturmiljöer 

som ängs- och hagmarker kan påverkas negativt genom minskat 

brukande. 

 
Figur 146. Bedömt bidrag till uppfyllelse av hänsynsmålen. 
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8.7.4 Stationsprincip J8, Odensjö 
För de projektmål som alternativ J8, Odensjö bedöms innebära en 

risk för att måluppfyllelse motverkas beror bedömningen i stor ut-

sträckning på de effekter som kopplingspunkten, och i viss mån 

även passagen för järnvägen som går söderut mot Malmö, kan or-

saka. Kopplingspunkten innebär ytterligare ianspråktagande av 

mark samt förstärkt barriäreffekt. Den strukturomvandling som 

stationsprincipen kan medföra i det herrgårdspräglade landskapet 

bedöms även bidra till att projektmålen för kulturmiljö riskerar att 

motverkas. Passageområdet för järnvägen som går söderut mot 

Malmö går parallellt med det grundvattenmagasin som har störst 

tillgång på vatten i Jönköping med omland, vilket ökar risken för 

konflikt med dricksvattenintresset och därmed även risken för att 

projektmålet som rör vattenresurser inte kan nås. Följdinvestering i 

form av ny järnväg från Tenhult till Munksjön via Odensjö bedöms 

förstärka de negativa effekterna för flera av miljöaspekterna och 

försvårar därmed ytterligare möjligheten för alternativet att bidra 

positivt till måluppfyllelse. Tillsammans med höghastighetsjärnvä-

gen riskerar en ny järnväg i denna sträckning att medföra kumula-

tiva effekter i form av bland förstärkt barriär och att fler människor 

påverkas av buller. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.8 Förutsättningar för byggnation 

Bedömningen av förutsättningar för byggnation av höghastighets-

järnvägen baseras bland annat på en analys av topografi, markför-

hållanden, fastighetsintrång, anläggningstyper, driftstörningar på 

andra system samt byggbarhet, se Figur 147.  

8.8.1 Stationsprincip J4, Munksjön via huvudbana 

Grundläggningsförhållanden: 

• Stora delar av området för stationsprincipen består av lösa 

jordar med stora till mycket stora jorddjup, i övrigt bra 

markförhållanden. 

 

Bebyggelse och fastighetsintrång: 

• 3,5 km genom befintligt industriområde och befintlig ban-

gård med 20-40 påverkade byggnader. I övrigt utanför be-

byggelse. 

 

Anläggningstyper och tekniska förutsättningar: 

• Stationen kan sannolikt komma att anläggas på låg bro. 

• Grundläggningen av broar vid stora jorddjup anses kunna 

bli besvärlig, med sättningsproblematik. Dock bedöms det 

kunna utföras med konventionell teknik, såsom pålning 

med friktionspålar. 

• Bergtunnel, betongtunnel österut på grund av större jord-

mäktigheter samt långa bergtunnlar både österut och väs-

terut på grund av hög topografi på ömse sidor av Vättern-

sänkan. 

 

Byggbarhet: 

• 3,5 km genom befintligt industriområde och befintlig ban-

gård, i övrigt utanför bebyggelse. 

 

Driftstörningar på andra system: 

• Korsar E4:an och väg 40 samt befintlig järnväg, vilket kan 

komma att innebära påverkan under byggtiden. 

 

Tillåtlighet:  

• Bank/skärning vid Dumme Mosse möjlig. Linjen kan dock 

optimeras i höjdläge för att undvika detta. 

 

 

 

8.8.2 Stationsprincip J5, Munksjön via bibana 

Grundläggningsförhållanden: 

• Huvudbana bra förhållanden.  

• Bibana hälften lösa jordar med stora jorddjup. 

 

Bebyggelse och fastighetsintrång: 

• 3,5 km genom befintligt industriområde och befintlig ban-

gård, med 20-40 påverkade byggnader. I övrigt utanför be-

byggelse. 

• Bibanans sträckning söderut mot huvudbanan genom tätt-

bebyggt område. 

• Bibanans sträckning österut kan komma att ske i bergtunnel 

 

Anläggningstyper och tekniska förutsättningar: 

• Stationen kan sannolikt komma att anläggas på låg bro. 

• En bibana har lägre krav på sättningar jämfört med höghas-

tighetsjärnväg. 

• Pålning med friktionspålar bedöms behövas i området för 

stationsprincipen. 

• Korsning av E4:an och stora trafikplatser på bro kan komma 

att innebära ett högt profilläge. 

• Bedömning att bergtunnel kan bli aktuell från öster, samt 

kortare betongtunnel på grund av större jordmäktigheter in 

mot stationen.  

 

Byggbarhet: 

• Trångt intill E4:an. 

• Svaghetszon i Bondberget kan komma att försvåra ett even-

tuellt tunnelbygge. 

 

Driftstörningar på andra system: 

• Korsar E4:n och väg 40 samt befintlig järnväg, vilket kan 

komma att ge påverkan under byggtiden. 

• Byggnation av bro i delar med tätbebyggelse, och kan, med 

flera passager av befintlig väg, järnväg och trafikplatser, 

ibland i flera plan, komma att medföra stor risk för drift-

störning i området. 
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8.8.3 Stationsprincip J6N, Tenhultsdalen Norr 

Grundläggningsförhållanden: 

• Järnvägen passerar korta sträckor med stora jorddjup. I hu-

vudsak goda markförhållanden.  

 

Bebyggelse och fastighetsintrång: 

• Utanför tätbebyggda områden, innebär att järnvägen nästan 

uteslutande går genom skogsmark eller åkermark.  

 

Anläggningstyper och tekniska förutsättningar: 

• Tenhultsdalen kan komma att passeras på lång bro, cirka 

1000 meter lång, med höga bropelare, kan bli 60 meter hög. 

• Hög eller låg linjeföring påverkar brolängder vid Tabergsda-

len samt tunnelbehov i anslutning till Tabergsdalen.  

 

Byggbarhet: 

• Bergtunnel genom Bondberget skulle kunna hamna med låg 

vinkel mot en nordvästlig svaghetszon, vilket skulle kunna 

leda till komplicerad byggnation. 

• Då huvudbanan anpassats för att ligga utanför tätbebyggda 

områden finns det goda möjligheter till etableringsytor. 

• Broar med höga pelare skulle kunna innebära större och 

mer komplicerade formställningar, och en obekväm arbets-

miljö.  

 

Driftstörningar på andra system: 

• Korsar E4:an och befintlig järnväg, vilket skulle kunna ge 

påverkan under byggtiden. 

• Byggnation av bro i delar med passager av större befintlig 

väg och järnväg med stora spännvidder skulle kunna med-

föra risk för driftstörning i området. 
  

Figur 147. Bedömning av förutsättningar för byggnation. 
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8.8.4  Stationsprincip J8, Odensjö 

Grundläggningsförhållanden: 

• Järnvägen passerar korta sträckor med stora jorddjup. I hu-

vudsak goda markförhållanden.  

 

Bebyggelse och fastighetsintrång: 

• Utanför tätbebyggda områden, innebär att järnvägen nästan 

uteslutande går genom skogsmark eller åkermark.  

 

Anläggningstyper och tekniska förutsättningar: 

• Hög eller låg linjeföring påverkar brolängder vid Tabergsda-

len samt tunnelbehov i anslutning till Tabergsdalen.  

 

Byggbarhet: 

• En bergtunnel genom Bondberget riskerar hamna med låg 

vinkel mot en nordvästlig svaghetszon, vilket skulle kunna 

leda till komplicerad byggnation. 

• Då huvudbanan anpassats för att ligga utanför tätbebyggda 

områden finns det goda möjligheter till arbetsområden och 

andra ytor som behövs vid byggnation. 

• Broar med höga pelare skulle kunna betyda större och mer 

komplicerade formställningar, och en obekväm arbetsmiljö.  

 

Driftstörningar på andra system: 

• Korsar E4:an och befintlig järnväg, vilket kan komma att in-

nebära påverkan under byggtiden. 

• Byggnation av bro i delar med passager av större befintlig 

väg och järnväg med stora spännvidder medför stor risk för 

driftstörning i området. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

8.9 Kostnader 

Syftet med kostnadsbedömningen är att kunna jämföra de olika 

stationsalternativen. Kostnadsbedömningen avser hela sträckan 

inom det utpekade området för utredningen av Station Jönköping. 

Bedömd anläggningskostnad för respektive alternativ omfattar 

kostnader för stationer (exklusive stationsbyggnaden), byggherre-

kostnader, fastighetsärende, miljö, arkeologi, markarbeten järnväg, 

övriga markarbeten, byggnadsverk, grundläggning, tunnlar, BEST. 

8.9.1 Stationsprincip J4, Munksjön via huvudbana 

Högsta anläggningskostnaden av de fyra kvarvarande alternativen. 

Jämförelsekostnaden bedöms till 27,8 ±5,3 miljarder, varav följ-

dinvesteringar 2,2 ±0,2 miljarder. 

 

Kostnadsdrivande faktorer:  

• Långa bergtunnlar från väster och öster ner mot den lägre 

topografin i Vätternsänkan 

• Station på stor bro i ett område med dåliga grundläggnings-

förhållanden. 

• Kopplingspunkten i bergrum väster om staden. 

• Centralt läge innebär betydande och kostsamt fastighetsin-

trång. 

8.9.2 Stationsprincip J5, Munksjön via bibana 

Näst högsta anläggningskostnaden av de fyra kvarvarande alterna-

tiven. Jämförelsekostnaden bedöms till 27,6 ±5,3 miljarder, varav 

följdinvesteringar 2,1 ±0,2 miljarder. 
 

Kostnadsdrivande faktorer:  

• Både huvudbana och bibana ger längre sträcka järnväg. 

• Stor och komplex kopplingspunkt i väster i flera plan. 

• Station på bro i ett område med dåliga grundläggningsför-

hållanden. 

• Bergtunnel österifrån. 

• Centralt läge genererar störst fastighetintrång av kvarva-

rande alternativ. 

• Huvudbanans passage över dalgångar behöver sannolikt ske 

på relativt höga och långa broar. 

 

 

 

 

 

 

8.9.3 Stationsprincip J6N, Tenhultsdalen Norr 

Lägst anläggningskostnad av de fyra kvarvarande alternativen. 

Jämförelsekostnaden bedöms till 18,4 ±3,7 miljarder, varav följ-

dinvesteringar 1 ±0,2 miljarder 

 

Kostnadsdrivande faktorer:  

• Passager över dalgångar och befintlig infrastruktur på rela-

tivt höga och långa broar. 

• Bergtunnlar. 

8.9.4 Stationsprincip J8, Odensjö 

Lägst anläggningskostnad för höghastighetsjärnvägen, men högst 

kostnad för följdinvesteringar. Jämförelsekostnaden bedöms till 

21,3 ±3,8 miljarder, varav följdinvesteringar 5 ±0,5 miljarder. 

 

Kostnadsdrivande faktorer:  

• Passager över dalgångar och befintlig infrastruktur på rela-

tivt höga och långa broar. 

• Lägst kostnad för kopplingspunkten. 
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