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1 Inledning och bakgrund 
Södra Munksjön Utvecklings AB (SMUAB) har Jönköpings kommuns uppdrag att leda och driva fram, samt ha 

helhetsbilden för stadsomvandlingen i utvecklingsområdet Södra Munksjön. Som en del i detta pågår arbetet 

med utvecklingen av den västra delen av den nya stadsdelen Skeppsbron. Denna del av Skeppsbron ska bl.a. 

innehålla en attraktiv park utmed Munksjöns strand och flera bryggor. Strandlinjen behöver också skyddas 

mot erosion. Då marktekniska undersökningar och beräkningar utförts har det konstaterats att strandzonen 

har otillräcklig stabilitet och stabiliserande åtgärder i form av en tryckbank behöver utföras.  

De planerade verksamheterna (utförande av tryckbank, uppfyllnad inom planerat parkområde, utförande av 

erosionsskydd och anläggande av bryggor) är av sådan omfattning att de är tillståndspliktiga enligt 

bestämmelser i 11 kap. miljöbalken (SFS 1998:808). Detta innebär att en specifik miljöbedömning ska 

genomföras. Detta görs genom att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tas fram av SMUAB i ett 

samrådsförfarande och att mark- och miljödomstolen vid tillståndsprövningen slutför miljöbedömningen. 

SMUAB har bedömt att den aktuella verksamheten kan komma att medföra betydande miljöpåverkan (BMP) 

enligt 6 kap miljöbalken p.g.a. följande faktorer: 

• verksamheternas, och då främst tryckbankens, omfattning, 

• förekomsten av förorenade sediment i Munksjön,  

• Munksjöns utlopp till Vättern som är vattentäkt och Natura-2000 område, 

• Munksjön ingår i Vätterns vattenskyddsområde. 

Bolaget har alltså valt att själv anta att planerade vattenverksamheter kan antas medföra betydande 

miljöpåverkan enligt bestämmelserna i 23 § 6 kap. miljöbalken och inleder därför samrådsprocessen med ett 

avgränsningssamråd enligt 29 30 §§ miljöbalken. Något undersökningssamråd har därför inte genomförts.  

Föreliggande handling utgör underlag för de avgränsningssamråd som enligt bestämmelserna i 6 kap. 30 § 

miljöbalken ska hållas med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan antas bli särskilt 

berörda av verksamheten samt med de övriga statliga myndigheter, de kommuner och den allmänhet som 

kan antas bli berörda av verksamheten. 

Bolaget önskar nu i samrådet synpunkter när det gäller kommande miljökonsekvensbeskrivnings innehåll och 

utformning samt om den planerade verksamhetens lokalisering, omfattning, utformning och de miljöeffekter 

som verksamheten kan antas medföra i sig eller till följd av yttre händelser. 

Samrådsyttrande lämnas via brev eller mail till Lena-Karin Krona, WSP Sverige AB, Box 2131, 550 02 Jönköping, 

alternativt lena-karin.krona@wsp.com. Yttrande önskas senast den 8 februari 2021. Om yttrande avses lämnas, 

men inte kan lämnas senast detta datum, emotses besked snarast om när yttrande kommer att lämnas. 
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2 Administrativa uppgifter 
Verksamhetsutövare:  Södra Munksjön Utvecklings AB 

Organisationsnummer:  556394 3397 

Adress:   Södra Strandgatan 10 

   553 20 Jönköping 

Kontaktperson i miljöfrågor:  Anna Friestedt 

Kontaktuppgifter:  anna.friestedt@sodramunksjon.se; 036-10 73 83 

Besöksadress:   Södra Strandgatan 10 

   553 20 Jönköping 

Fastighetsbeteckning:  Simsholmen 1:1 

Län:   Jönköpings län 

Kommun:   Jönköpings kommun 

 

2.1 Miljörelaterad lagstiftning 
Verksamheten är tillståndspliktig enligt bestämmelserna i 11 kap 9 § miljöbalken. 

  

mailto:anna.friestedt@sodramunksjon.se
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3 Verksamhetsbeskrivning 

3.1 Planerade vattenverksamheter 
Arbeten i vatten omfattar fyra olika vattenverksamheter: 

1. Anläggning av tryckbank 

2. Uppfyllande av mark 

3. Anläggning erosionsskydd 

4. Konstruktion av bryggor 

På kartan nedan (Figur 1) syns samtliga vattenverksamheter betecknade med siffrorna 1 4 enligt ovan. 

 
Figur 1. Karta som visar lokaliseringen av de fyra ansökta vattenverksamheterna. 

Utformningen av samtliga anläggningsarbeten och konstruktionslösningar är under arbete och nedan 

presenteras inledande principiella förslag och i vissa fall alternativa förslag. 

1. För att säkerställa tillräcklig stabilitet och möjliggöra planerade byggnationer, planeras en tryckbank 

anläggas i Munksjön. Stabilitetsberäkningar har visat att det åtgår en ca 550 m lång 

tryckbanksutfyllnad norr och öster om strandlinjen och att den sträcker sig ca 35 m ut i sjön (längsta 

mått ca 40 m ut i sjön), vilket motsvarar en yta på som mest ca 20 000 m2. Bedömningen är att 

utfyllningen kommer behöva anläggas i minst två steg; det första steget omfattar utfyllning av ett 

lager av sand och det andra steget omfattar utläggning av grövre material som fungerar som skydd 
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mot framtida erosion. Total tjocklek av utfyllt material bedöms vara inom spannet en halv till två meter 

(motsvarande ca 40 000 m3 utfyllnadsmaterial vid en tjocklek på 2 m), beroende på utfallet av 

pågående stabilitetsberäkningar. Tryckbanken kan bli mindre om vidare utredningar och beräkningar 

visar att tillräcklig stabilitet kan uppnås även vid en mindre omfattande tryckbank. 

2. Uppfyllnad av mark med massor för att minska antalet översvämningstillfällen samt för att 

säkerställa att den jord som ligger ytligt uppfyller kvalitetskrav. Ytan som fylls upp uppgår till omkring 

12 000 m2 och mängden massor som åtgår bedöms vara ungefär 3 000 m3. Uppfyllnaden utförs 

efter att tryckbanken anlagts och med för ändamålet lämpliga massor. 

3. Där det saknas tryckbank kommer det behövas erosionsskydd. Beroende på omfattningen av 

tryckbanken kan utsträckningen av erosionsskyddet anpassas och komma att variera.  

Erosionsskydd kan vara mjuka eller hårda och bestå t.ex. av växlighet, stenskoning med vegetation 

och/eller strandskoning, spont. Den exakta utformningen och utbredningen av erosionsskyddet är 

inte bestämt i detta skede men målet är att den konstruerade lösningen ska bidra med både skydd 

och en förbättrad miljö för fisk och andra levande djur och växter. 

4. Anläggning av bryggor längs södra stranden och i väster med en sammanlagd yta på ca 2 500 m2. 

Bryggorna kommer främst att vara av typen fasta bryggor som t.ex. grundläggs på tryckbanken med 

hjälp av pålar, men det kan även visa sig att det är lämpligt att anlägga flytbryggor på vissa ställen. 

Utvecklingen av området görs i en västlig och en östlig del, där den västra delen av Skeppsbron är den första 

etappen. 

Under anläggningstiden planeras anläggningsarbeten pågå främst dagtid, kl. 07-18. Vid anläggandet av 

tryckbanken kan det även bli aktuellt med kvällsarbeten mellan kl. 18-20. 

3.2 Alternativa utformningar 
I samband med geotekniska utredningar har alternativa utformningar för stabiliserande åtgärder studerats. 

Sammanlagt har sex olika förstärkningsmetoder utvärderats: 

1. Kalkcementpelare 

2. Masstabilisering 

3. Bankpålning med armering av överliggande fyllning 

4. Vertikaldränering 

5. Lättfyllning 

6. Tryckbank  

Valet av metod baseras på ett antal kriterier som utgår från aktuella förutsättningar och tidplaner för 

utvecklingen av stadsdelen Skeppsbron. Aspekter såsom uppfyllelse av de utvecklingsmål och planer som är 

satta för området, geotekniska förutsättningar, genomförbarhet, beständighet, ekonomi och tidplaner, 

tillståndsfrågor samt miljö- och arbetsmiljöfrågor har beaktats. 

Den metod som används får inte innebära att redan installerade anläggningar, ledningssystem m.m. förstörs 

eller riskeras under tiden åtgärden utförs. Metoden får inte heller omöjliggöra framtida anläggningsarbeten, 

t.ex. ledningsarbeten i mark eller i sjön. Förstärkningsåtgärden måste kunna genomföras utan att säkerheten 
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för förstärkningsarbetet och ingående personal åsidosätts. Stora maskinlaster och upplag i strandzonen 

innebär i sig stabilitetsrisker som inte är acceptabla, om inte marken först förstärkts för att klara sådana laster. 

En antal andra förstärkningsmetoder har granskats men anses inte vara lämpliga för att lösa de 

stabilitetsproblem som föreligger. Stabilitetsproblemen beror till stor del på de geotekniska förhållandena 

under sjöns botten inom avståndet ca 0 - 50 m från land. På grund av detta och att bottnen lutar neråt ut mot 

sjöns djupare delar är det är mycket svårt att förstärka området utan att använda åtgärder i Munksjön. 

Den förstärkningsmetod som möjliggör förbättringar av stabilitetsproblemen och samtidigt uppfylla de 

kriterier som beskrivits ovan är utläggning av tryckbank i en zon längs strandlinjen i den sydvästra delen av 

Munksjön. 

3.3 Rådighet 
För att få bedriva vattenverksamhet skall, enligt lagen om särskilda bestämmelser om vattenverksamhet 

(SFS 1998:812), verksamhetsutövaren ha rådighet (i princip förfoganderätt) över vattnet inom det område där 

verksamheten skall bedrivas. 

De fastigheter där de aktuella vattenverksamheterna ska utföras ägs av Jönköpings kommun, som enligt 2 § i 

ovan nämnda lag därmed har den rådighet som krävs. SMUAB är ett bolag som ska leda och driva 

stadsutvecklingen i Södra Munksjön åt Jönköpings kommun och ägs helt av kommunen. Kommunen avser 

att genom avtal ge SMUAB den rådighet som behövs för berörda områden. 
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4 Lokalisering 

4.1 Plats 
Munksjön är en centralt belägen sjö i Jönköping, Jönköpings kommun. Munksjön står i direkt förbindelse med 

Vättern med den ca 250 långa Munksjökanalen (Hamnkanalen) (den gröna ringen i den högra kartan i Figur 2). 

 
Figur 2. Översiktskarta som visar Munksjöns läge söder om Vättern (till vänster i bild) samt en förstoring där Munksjön, Rocksjön och 

Vättern syns tydligt (den högra kartan). 

Skeppsbroområdet sträcker sig längs Munksjöns södra strand  från Jordbrovägen i väster (gul inringning i 

den högra bilden i Figur 2) till det nuvarande djursjukhuset i öster (orange inringning i den högra bilden i Figur 

2). De planerade vattenverksamheterna kommer att utföras inom fastigheten Simsholmen 1:1. 

4.2 Omgivning 
Området Skeppsbron har tidigare varit ett utpräglat industriområde där verksamheter har bedrivits sedan 

senast början av 1900-talet. Verksamheterna har varit av varierande art med bland annat sågverk, 

livsmedelsproduktion och gödseltillverkning. 

Utmed Munksjöns stränder förekommer även idag olika verksamheter även om ett antal av dessa har rivits de 

senaste åren. I norr finns bostäder och handel, i väster finns Munksjö fabriksområde samt flera statliga verk, 

myndigheter och högskolor. Munksjöns östra strand används idag som industriområden. Längs den östra 

stranden finns bl.a. ett avloppsreningsverk, djursjukhus och tidigare en sorteringsgård. Vid sjöns södra strand 

pågår omvandlingen från industriområde till ny modern stadsdel med bostäder, kontor, butiker och 

restauranger. 
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Munksjön är en kraftigt förorenad sjö som under mer än hundra års tid tagit emot avlopps-, dag- och 

industrivatten. I västra delen av sjön är botten täckt med cellulosafibrer tidigare utsläpp från Munksjö 

pappersbruk. En åtgärdsutredning inför en sanering av de västra delarna av sjön pågår.  

De närmaste bostäderna ligger i dag på ett avstånd om ca 200 m i området nordväst om 

verksamhetsområdet i hörnet Klostergatan-Jordbrovägen (Figur 3). Vid tiden för genomförandet av de 

planerade verksamheterna kommer flera kvarter inom Skeppsbro-området att vara färdiga och inflyttning 

skett. 

 
Figur 3. Översiktskarta, lokalisering av de områden som berörs av kommande ansökan för vattenverksamhet är inringade i rött och 

närmaste bostäder är inringade i gult. 
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En förstoring (Figur 4) av områdets utbredning i väster visar tydligt att tryckbanken följer strandlinjen västerut 

och även norrut fram till udden, vilken utgör den verksamhetsområdets yttre gräns.  

 

 

Figur 4. Förstoring av aktuellt område för ansökta vattenverksamheter i väster (gränsen utgörs av strandkanten i väster och den bruna 

streckade linjen i öster). 

4.3 Planer 
4.3.1 Översiktsplan 
Jönköping kommuns översiktsplan antogs av kommunfullmäktige den 22 juni 2016 (laga kraft 2016-07-17). 

Planen är digital och nås via kommunens hemsida1. 

Avseende området kring Munksjön finns den fördjupade översiktsplanen Ramprogram för södra Munksjön 

som hanterar frågor som gäller planering och byggande där. Planen antogs av kommunfullmäktige i slutet på 

november 2012 och vann laga kraft en månad senare. I förordet går att läsa: 

Ramprogrammet är en fördjupad översiktsplan och visar en huvudstruktur inom vilken 

den långsiktiga utvecklingen kring södra Munksjön kan ske successivt. Det krävs ett 

målmedvetet arbete för att skapa en god stadsutveckling där stora och små steg tas i 

samverkan mellan offentliga och privata intressen. Många olika aktörer är berörda och blir 

viktiga samarbetspartners i det fortsatta arbetet. 

Ramprogrammet omfattar en yta på 296 hektar och ambitionen med området är att det ska utgöra en 

gemensam resurs för hela Jönköping där hållbar stadsutveckling uppnås genom att främja ekologiska, social 

och ekonomiska värden. Ramprogrammet fungerar som ett planprogram och ligger till grund för de 

detaljplaner som tas fram inom området. 

 
1 https://karta.jonkoping.se/app/oplan/antagen/index.html 



 

 
 
 
UNDERLAG FÖR AVGRÄNSNINGSSAMRÅD 
Tillstånd till vattenverksamhet, 11 kap. miljöbalken 
Datum: 2021-01-07 

 

 

9 (29) 
 

4.3.2 Detaljplan 
Gällande detaljplan Örlogsmannen 5 m.fl. Skeppsbron (etapp 1) vann laga kraft 2018-03-16. I den inledande 

beskrivningen av bakgrund går att läsa: 

Planförslaget möjliggör en omvandling av industrimark till en stadsdel med bostäder, 

service och arbetsplatser och är det andra steget i Jönköpings kommuns planer för 

stadsutveckling av området kring södra Munksjön enligt fördjupningen av översiktsplanen 

Ramprogram för Södra Munksjön och den tematiska översiktsplanen Utbyggnadsstrategi 

150 000 invånare. 

Planområdet omfattar en yta på ca 14 hektar och avgränsas av befintliga fastighetsgränser längs nuvarande 

Jordbrovägens västra sida, nya Kämpeavenyn i söder samt Tallahovsesplanaden i öster. Mot norr avgränsas 

planområdet av Munksjön (Figur 5). 

 
Figur 5. Planområdets läge inom stadsdelen Skeppsbron (källa: DP Örlogsmannen 5 m.fl. Skeppsbron (etapp 1)). 

Den nya stadsdelen Skeppsbron kommer att innehålla både hyresrätter och bostadsrätter och i den etapp 

som utvecklas först (Etapp 1) byggs sammanlagt ca 1 000 lägenheter. Denna etapp kommer även innehålla 

lokaler som ger plats åt kontor, butiker, caféer och restauranger.  

Den östra delen av området kommer utvecklas i den andra etappen. Det är i dagsläget inte bestämt vilka 

aktörer som kommer utveckla den östra delen men sannolikt kommer bostäder och lokaler i liknande stil som 

de i den västra delen att byggas. När det är färdigutvecklat, beräknas det 35 hektar stora området ha plats för 

4 300 boende, 1 800 arbetsplatser och 40 000 m2 kommersiella lokaler (skeppsbronjkpg.se, 2020-10-08). 

Detaljplanen har beaktat att vissa planer såsom anläggande av bryggor och roddbanor troligtvis är minst 

anmälningspliktig vattenverksamhet. 

Arbete med etapp 2 (Detaljplan för Örlogsmannen 5 m.fl., Skeppsbron, etapp 2) och etapp 3 (Detaljplan för 

kvarter Öringen m.fl. (Skeppsbron, etapp 3) pågår ( 
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Figur 6) och planen är att handlingarna ska ställas ut för granskning under kvartal 4, 2021 och att planen ska 

antas under kvartal 1, 2022. 

 
 

Figur 6. Illustration som visar samtliga detaljplaner för området (antagna samt pågående). Detaljplan för kvarter Öringen m.fl. (Skeppsbron, 

etapp 3) indikeras i orange och med en gul stjärna och syns längst till vänster i bild. Detaljplan för Örlogsmannen 5 m.fl., Skeppsbron, etapp 

2 syns längst i öster i rött. 

Detaljplanen för kvarter Öringen m.fl. ska möjliggöra fortsatt utbyggnad av blandstad inom den västra delen 

vid Jordbrovägen. 

Verksamhetsområdet sträcker sig längre norrut (Figur 4) än den nordliga gränsen för detaljplan Öringen m.fl. 

(Skeppsbron, etapp 3) och därmed omfattas ansökt vattenverksamhet (anläggande av tryckbank) även av 

detaljplanen för Stadsägoområdet 132 m.fl. i Ljungarums och Sofias församlingar (laga kraft 1988-07-27). Denna 

detaljplan medger en markanvändning omfattande Industri och Järnväg inom det området som utgörs av 

landremsan. 

  

Etapp 1 

Etapp 3 

Etapp 2 
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4.4 Grönstrukturplan 
Grönstrukturplan 2019 för Jönköpings kommuns tätorter fastställdes 2019-05-23 av kommunfullmäktige. 

Syftet med grönstrukturplanen är att den ska vara ett underlag för den fysiska planeringen. Den ska, på en 

övergripande nivå, peka ut åtgärder och strategiska val för vidareutvecklingen av tätorternas gröna och blå 

struktur. Grön- och blåstruktur är sammanhängande system av gröna områden som parker, naturmark och 

vatten i anslutning till bebyggda miljöer. 

Planen innehåller fyra övergripande mål: 

1. Parker och naturområden till nytta för tätorterna och deras invånare 

2. Parker och naturområden som kommunens invånare kan använda i vardagen 

3. Karaktärsfulla parker och naturområden 

4. Parker och naturområden för växt- och djurlivet 

För att uppnå de uppsatta målen ska kommunen arbeta med 9 strategier, bl.a. att stärka de blågröna stråken, 

skapa tillgängliga parker och naturområden och planera grönstrukturen med hänsyn till framtida 

klimatförändringar. I planen anges att Munksjön är ett område av särskilt värde avseende rekreation. 

Planen samt tillhörande kartor finns tillgängliga på Jönköping kommuns hemsida2. 

4.5 Alternativ lokalisering 
Ingen alternativ lokalisering är aktuell, däremot har ett antal utförandealternativ studerats och dessa redovisas 

översiktligt i avsnitt 3.2  

5 Områdesbeskrivning 

5.1 Geologi 
WSP har vid flera tillfällen från mars 2018 till mars 2020 utfört geotekniska fältundersökningar inom västra 

Skeppsbron och i Munksjön direkt norr om denna samt utmed Jordbrovägen upp till Tabergsåns utlopp. 

Undersökningarna visar att jordlagerföljden inom området generellt består av fyllning på ett ytligt lager av 

sand ovan torv, som delvis når till mycket stora jorddjup. Under lång tid har omfattande utfyllnader gjorts längs 

sjöns södra strand. Fyllnadsmassorna består ofta av grovkorniga fyllnadsmassorna, men har ett mycket 

varierande innehåll och, särskilt i närheten av strandzonen. I närheten av strandkanten vid Munksjön l igger 

fyllningen delvis direkt ovan torv. 

Under södra Munksjöns botten finns från strandkanten och norrut allt djupare organiska lager av torv med 

mycket varierande fasthet. Redan några meter utanför strandlinjen förekommer endast begränsat med 

fyllning. Materialet i sjöbottnen är i stället olika typer av sediment, överst ofta mycket lösa organiska 

avsättningar av slam, gyttja och torv med mycket låg hållfasthet, ner till ca 1 7 m djup under bottnen. 

 
2https://www.jonkoping.se/byggabomiljo/planarbetestadsplaneringochutveckling/oversiktligplanering/gronstrukturplanochnaturvardspr

ogram.4.45ced1a71633eda93fff5aa.html  
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Direkt under betydande delar av strandkanten och under stora delar av sjöbottnen finns torv och andra 

organiska jordlager ner till mycket stora djup. Dessa organiska lager når som mest ner till ca 27 m under 

markytan respektive sjöbottnen, vilket bedöms vara unikt för Sverige. 

Jordlagerföljden är komplicerad och varierar från borrpunkt till borrpunkt. Partier med upp till ca 20 21 m 

sammanlagd tjocklek av torv har påträffats på flera platser, såväl på land som under sjöbottnen. Torvens 

mäktighet varierar kraftigt (ca 1 21 m). Torven finns även på varierande nivåer och ofta med mellanliggande 

sandskikt. 

Planerad utbyggnad och höjning av marknivåer, samt förekomsten av mäktiga torvlager i kombination med 

organiska lager utan bärighet på sjöns botten har lett till att beräkningar gjorts för att kontrollera säkerheten 

mot skred ut mot Munksjön. Stabilitetsberäkningar har utförts som beaktar en mängd belastningsfall såsom 

befintliga förhållanden som planerade utbyggnader, ogynnsamma förhållanden mellan höga 

grundvattennivåer på land och samtidigt låga vattennivåer i Munksjön och inverkan av ett ändrat framtida 

klimat. Beräkningarna visar att strandzonen har otillräcklig stabilitet mot skred. 

5.2 Hydrologi 
Munksjön ingår i Tabergsåns vattensystem, där den är belägen i Jönköpings tätort längst ned i systemet. Sjön 

har en areal på 1,08 km2 och är oreglerad. Den har ett största djup på 25 m och avvattnas normalt till Vättern 

via utloppet i Hamnkanalen i sjöns norra del.  

Sjöns djup mättes upp med hjälp av ekolod 2002, se djupkarta i Figur 7 nedan. De geotekniska 

undersökningar som utförts av WSP 2018 - 2020, se avsnitt 5.1, visar dock att i den sydvästra delen av 

Munksjön är det inte en fast sjöbotten som uppmätts med ekolod, utan överytan på de lösa sedimentlagren. 

Denna överyta kan dock anses vara en biologisk botten i denna del av sjön.  

Tillrinningen till sjön kommer till största delen från Tabergsån i söder. Dess tillrinningsområde är 243,7 km2 

stort och består mestadels av skogsmark med ett relativt stort inslag av odlingsmark och bebyggelse. Vatten 

från Vättern pumpas till Rocksjön, och rinner därifrån via Rocksjöån och Simsholmskanalen in i Munksjön. Sjön 

är recipient för vatten från Simsholmens avloppsreningsverk och Munksjö AB. Även betydande mängder 

dagvatten från centrala Jönköping släpps till Munksjön. 

Munksjöns vattenstånd överensstämmer i stort med Vätterns. I normalfallet sker avrinningen i riktning från 

Munksjön mot Vättern men kan vid nordlig vind bli den omvända. Vattenståndet varierar mellan +88,4 och 

90,3 m ö.h. (lågvattenyta respektive högvattenyta (HHW200)).  



 

 
 
 
UNDERLAG FÖR AVGRÄNSNINGSSAMRÅD 
Tillstånd till vattenverksamhet, 11 kap. miljöbalken 
Datum: 2021-01-07 

 

 

13 (29) 
 

 
Figur 7. Sjömätning med ekolod, djupkarta utifrån nivå +88,56, Myrica, 2002. 

Vattenstånden i Munksjön, och även risken för översvämning i Jönköping, beror av en rad faktorer, såsom 

höga vattenstånd i Vättern, vindförhållandena, landhöjningen, aktuella flöden i vattendrag och rådande 

nederbörd. Hydrauliska beräkningar med olika kombinerade effekter (t.ex. högt vattenstånd i Vättern, nordlig 

vind och höga flöden) visar att Vätterns maximala nivå är styrande för nivåerna i Munksjön och Rocksjön. För 

Munksjön har den högsta förutsägbara nivån inom en 100-årsperiodberäknats till +90,1 och inom en 200-

årsperiod till +90,3. Nivåerna har beräknats under antagande av 100-årsnivå i Vättern, stark nordlig vind och en 

landhöjning på 15 cm per hundra år. 
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Som framgår av MSB:s Översvämningsportal (Figur 8) finns det risk för översvämning i det aktuella området 

vid nuvarande marknivåer. 

 
Figur 8. Vattennivåer vid Skeppsbron och Jordbron vid 50-årsflöde respektive 200-årsflöde i Tabergsån 

(MSB:s Översvämningsportal, https://gisapp.msb.se/Apps/oversvamningsportal). 

I MSB:s Översvämningsportal redovisas även beräknade vattenhastigheter vid olika flöden i Tabergsån. I Figur 

9 nedan redovisas vattenhastigheterna i Tabergsån och Munksjön vid 200-årsflödet. 

 
Figur 9. Vattenhastigheter vid Skeppsbron och Jordbron vid 200-årsflöde i Tabergsån 

(MSB:s Översvämningsportal, https://gisapp.msb.se/Apps/oversvamningsportal). 

Grundvattennivåerna inom berörda delar av Skeppsbron och Jordbron bedöms följa Munksjöns nivåer. 
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5.3 Riksintressen 
Vättern är utpekat som riksintresseområde för naturvården och yrkesfisket. 

Det aktuella vattenområdet omfattas inte av några riksintressen och avståndet till Vättern medför att ansökta 

vattenverksamheter inte bedöms påverka värdena för riksintresset. 

Väg E4 (Helsingborg-Haparanda) är utpekat som riksintresse för väg och är en viktig väg för långväga 

transporter av såväl gods som personer. Väg E4 ingår även i det av EU utpekade Trans-European Transport 

Network, TEN-T. Vägarna som ingår i TEN-T är av särskild internationell betydelse3. Utvecklingen av området 

kommer medföra att trafiksituationen förändras i framtiden, t.ex. eventuell påverkan på trafikplatser och ökad 

trafikbelastning. Eventuella effekter och konsekvenser av bedömd påverkan på väg E4 kommer att behandlas 

närmare i kommande ansökningshandlingar. 

5.4 Skyddade områden och arter 
Inom hela strandområdet som omfattas av detaljplanen Örlogsmannen 5 m.fl. Skeppsbron (etapp 1) har 

strandskyddet upphävts och betecknas som allmän plats (a1). 

Vättern är, enligt beslut fattat av Länsstyrelsen i Jönköpings län daterat 2014-01-30, utpekat som 

vattenskyddsområdet för dricksvattentäkt. Vätterns ytvattenskyddsområde består av endast en zon, som 

omfattar: 

• Vätterns sjöyta 

• 50 m zon räknat från Vätterns strand vid normalt vattenstånd samt 

• Vattenytan och en 50 m bred zon på vardera sidan om vattendrag, som mynnar i Vättern, med en 

rinn- och strömningstid till närmaste vattenintag upp till 24 timmar. Zonen utmed vattendragen 

räknas från vattenytans kant vid normal vattenföring. 

Munksjön ingår i Vätterns vattenskyddsområde (Figur 10) och omfattas därmed av gällande 

skyddsföreskrifter. Eventuella dispenser eller tillstånd avseende skyddsföreskrifterna kommer att hanteras via 

kommande tillståndsansökan. 

 
3 Trafikverkets Riksintressekartor: https://riksintressenkartor.trafikverket.se/, 2020-10-29. 
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Figur 10. Karta som visar Vätterns vattenskyddsområde 

där även Munksjön ingår (vattenskyddsområdet indikeras 

av de lila markeringarna). 

Vättern är även utpekat som Natura-2000 område enligt 7 kap. 28 § miljöbalken. 

Rocksjön som ligger öster om Munksjön, skyddas med omgivande våtmarker skyddas sedan 2010 som 

naturreservat (objektnummer 11:001). Här finns större vassområden, rikkärr, al- och björksumpskogar, 

sjöstrandsnår och lövrika myrmarker (mosseöar). Området är mycket rikt ornitologiskt sett, både av häckande, 

övervintrande och rastande fåglar. 

Efter en sökning i Artportalen går det att konstatera att våtmarksväxten Pilblad (NT) är inrapporterat från 

utredningsområdet. Ett antal sjöfåglar från Munksjön har också inrapporterats. I närliggande Rocksjön finns 

utter och denna art är rödlistad, fridlyst samt upptagen i Art- och habitatdirektivet. 

I samband med exploateringsplaner och underställt Hållbarhetsprogram för utveckling av Södra 

Munksjöområdet Blågrön strukturplan tagits fram där konkreta anvisningar och riktlinjer för hur blå och gröna 

strukturer ska hanteras beskrivs. Detta dokument kommer användas som ett underlag i bedömningar av vissa 

miljökonsekvenser i kommande miljökonsekvensbeskrivning. 
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5.5 Naturmiljö 
I över 100 år har Munksjöns ekosystem påverkats av mänskliga aktiviteter av olika slag. Sjön har en hög 

biologisk funktion och har t.ex. betydelse som rast- och övervintringslokal för änder och strandskata och hyser 

även vissa raritetsvärden. På några ställen i Munksjön finns områden med vegetationsrika grunda bottnar 

kvar. Dessa strandbottnar har stor betydelse för Munksjöns fiskfauna och sjön kan fungera som 

reproduktionslokal för södra Vätterns fiskfauna och ett antal fiskarter, bl.a. nejonöga, ål, öring, gädda, abborre 

och gös.  

Under sensommaren 2019 genomfördes en översiktlig inventering av strandkanten inom aktuellt område och 

då noterades bl.a. död ved, växlighet i strandlinjen och gräsänder. Munksjön klassas som Naturvårdobjekt 

(31:017), klass 2 i Jönköping kommuns Naturvårdsprogram för 2019 (se Figur 11, A). 

Tabergsån, som är uppströms Munksjön, är också den en viktig vandringsväg för Vätterns skyddsvärda 

fiskfauna och upptaget i Naturvårdprogrammet 

Figur 11, B). Detta är ett inslag av vild natur i staden och tillhör ett grönt stråk 

genom tätorten. Ån fungerar som lek- och uppväxtområde för vätteröring och de nedre delarna är ett 

reproduktionsområde för vätterharr.  

Den vuxna öringen vandrar upp från Vättern och leker på hösten i Tabergsån. Fisken lever sedan i ån i 2 3 år 

och därefter vandrar en del av smolten ut i Vättern. Vandringshinder förekommer uppströms Tabergsån och 

trots en relativt artrik fiskfauna, och även förekomst av utter, kan den biologiska mångformigheten inte anses 

som hög.  

Munksjön står i direktkontakt med Vättern (Figur 11, C) som klassas som ett klass 1 naturvårdsobjekt (82:007) 

och är även utpekat som vattenskyddsområde för dricksvattentäkt (se närmare i avsnitt 5.4). Fiskar som 

gädda, braxen och mört reproducerar sig inte i Vättern utan i mer vegetationsrika grunda sjöar varpå de trivs 

bättre i t.ex. Munksjön. 
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Figur 11. Utdrag ur Jönköping kommuns Naturvårdsprogram som visar Naturvårdsobjekten Munksjön (A), Tabergsån (B) och södra 

Vättern (C). 

 

5.6 Kulturmiljö 
 -09-24 och utförd av SWECO, anges att Jordbrovägen 

inom den västra delen av utredningsområdet tidigare var den gamla södra landsvägen in till Jönköping. 

Passagen vid Jordbron har medeltida anor och spelar en fortsatt viktig roll i platsens kommunikationsnät. 

Vid Jordbron passerade även den gamla järnvägen mellan Jönköping och Vaggeryd, den s k 

Vaggerydsbanan, som byggdes 1894 (Figur 12). Ett stickspår till Munksjö fabriksområde i norr och 

slakthusområdet åt öster byggdes 1918. 
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Figur 12. Vaggerydsbanan samt stickspår vid södra Munksjön (Vaggerydsbanan 

1894 2019  125 år, www.gamla.skillingaryd.nu). 

Enligt Riksantikvarieämbetets databas Fornsök över kända registrerade fornlämningar och övriga 

kulturhistoriska lämningar finns tre lämningar, se Figur 13, inom det område som kan komma att påverkas av 

de planerade vattenverksamheterna. 

 
Figur 13. Kulturhistoriska lämningar i anslutning till sydvästra Munksjön (RAÅ Fornsök, https://app.raa.se/open/fornsok). 
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Lämningarna som identifierats inom det aktuella området består av: 

Beteckning: Beskrivning: Text: 
L1973:2038 Husgrund, historisk tid, 

Ingen antikvarisk 
bedömning 

Badhus, uppgift om. Enl. Allvins karta 1837 finns N om 
Jönköping 25:1 och intill Munksjöns SSÖ strand ett 
badhus.1985 sågs inga spår av detta. På platsen 
industritomtmark 

L1970:780 Fångstanläggning 
övrig, fast fiske 

Vid Jordbron och Tabergsåns utlopp i Munksjön bedrevs förr 
laxfiske med nät och lite längre uppströms i ån bedrevs fiske i 
fasta laxfisken. Uppgifter i Jönköpings läns 
Hushållningssällskaps handlingar från omkring år 1900. 

L1973:3021 Bro, Övrig 
kulturhistorisk lämning 

Broplats med namn: Jordbron 

5.7 Friluftsliv och rekreation 
Munksjön är en stadssjö med stor betydelse för Jönköpingsbornas friluftsliv och möjligheterna till rekreation. 

Sjön ger vackra utsikter från de centrala delarna av Jönköping och runt sjön löper en nästan 5 km väl använd 

gång- och cykelväg. Sommartid finns möjlighet att t ex hyra kanoter för paddling eller att åka på guidad 

flottetur på Munksjön. Det är även populärt att fiska i sjön. 

Jönköpings roddsällskap har sitt båthus på Munksjön östra sida och använder sjön för träning och tävling på 

nationell och internationell nivå. Sjön används även för segel- och kanottävlingar samt vattenskidåkning. 

Aktiviteter kopplade till nyttjande av kanoter förekommer även i Rocksjön. Det är gratis att fiska i Munksjön och 

Rocksjön men det krävs ett fiskekort som kan visas upp vid en eventuell kontroll. Sportfiskeklubben beslutar 

om regler för fiske och nyttjande av båt inom fiskevårdsområdet. 

Som en del i det pågående byggandet av den nya stadsdelen Skeppsbron ska det befintliga grönområdet 

utvecklas till en strandpark. Grönområdet består i dag av grönytor och naturligt bevuxna strandkanter. 

Avsikten är att skapa en attraktiv och avkopplande park med grönskande rum, lekplats och platser för lugn 

och ro. Flera bryggor ska byggas för att möjliggöra olika vattenaktiviteter och ge besökare kontakt med 

vattnet. En större brygga i östra delen av utredningsområdet ska fungera som startbana för roddtävlingar och 

andra vattenrelaterade aktiviteter. 

Det finns inga badplatser kring Munksjön idag och i dagsläget finns heller inga planer på att anlägga några i 

sjön. Det kan eventuellt bli aktuellt att undersöka möjligheterna att anlägga badplatser vid sidan om sjön. 

Även närliggande Rocksjön har ett stort friluftsvärde genom att det gjorts tillgängligt via spänger med broar 

över Rocksjöån och Simsholmskanalen. Munksjön och Rocksjön bildar tillsammans ett tätortsnära område 

med möjlighet till friluftsliv och rekreation i naturskön miljö. 

Hela området runt Munksjön och Rocksjön kan anses ha rekreationsvärden genom det tätortsnära läget. 

5.8 Miljökvalitetsnormer 
Tabergsån (inringad 1:a, Figur 14) har sitt utlopp i Munksjön (inringad 2:a) och vatten från Munksjön rinner i sin 

tur ut i Vättern (inringad 4:a) via Munksjökanalen (även kallad Hamnkanalen). Vatten från Rocksjön (inringad 

3:a), som ligger öster om Munksjön, rinner in i Munksjön via Rocksjöån och Simsholmskanalen. Rocksjön har 

alltså inget utlopp direkt i Vättern, utan vattnet från Rocksjön når Vättern via Munksjön. 
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Figur 14. Vattenförekomster med beslutade miljökvalitetsnormer uppströms (1. Tabergsån och 3. Rocksjön) och nedströms (4. Vättern) 

Munksjön (inringad 3:a) (källa: VISS-databasen, viss.lansstyrelse.se). 

Beslutade miljökvalitetsnormer för Munksjön (WA72189945) med kvalitetskrav God ekologisk status 2021 och 

God kemisk ytvattenstatus. 

God ekologisk status med avseende på näringsämnen (eller biologiska kvalitetsfaktorer som indikerar 

näringsämnespåverkan) har inte uppnåtts till 2015 på grund av bristande lagstiftning, bristande offentlig 

finansiering eller otillräcklig administrativ kapacitet. Munksjön har måttlig status med avseende på zink. 

Munksjön uppnår ej god kemiska ytvattenstatus med avseende på bromerade difenyleter, kvicksilver och 

kvicksilverföreningar, antracen, fluoranten eller bly och blyföreningar. 

För Munksjön föreslås kvalitetskravet god ekologisk status år 2027 och god kemisk status med tidsfrist för ett 

antal parametrar (antracen, blyföreningar och fluoranten) till år 2027. 

En mer detaljerad redovisning och den ansökta verksamhetens påverkan på vattenförekomsten Munksjön 

samt angränsande vattenförekomster med fastställda miljökvalitetsnormer kommer att presenteras i 

tillståndsansökan. 
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6 Förutsedda miljöeffekter 
Nedan redovisas de miljöeffekter som kan förväntas av de planerade vattenverksamheterna. I avsnitt 6.8 finns 

en sammanställning av de miljöeffekter som i detta skede inte bedöms bli betydande. 

Majoriteten av de miljöeffekter som identifierats som tänkbara, bedöms uppstå enbart i samband med 

anläggningsskedet. Av denna anledning kommer miljöpåverkan och miljöeffekter att beskrivas utifrån ett 

anläggningsperspektiv och enbart där så är relevant kommer driftskedet att beskrivas. Avseende 

miljökonsekvenser kommer dessa att beskrivas, utredas och bedömas i den miljökonsekvensbeskrivning som 

upprättas i samband med framtagning av ansökningshandlingarna. 

6.1 Ytvatten 
De lösa och ofta mäktiga sedimenten i sjön kommer att pressas samman när den planerade tryckbanken 

läggs ut. Sjöns bottennivåer bedöms därför i stort inte komma att höjas. Eventuellt kan bottennivåerna komma 

att höjas i direkt anslutning till strandlinjen. Konsekvenserna av eventuella förändringar av bottennivån och 

strömningsförhållandena kommer att bedömas i kommande MKB. 

De planerade uppfyllnaderna innebär en viss minskning av det område som kommer att svämmas över vid 

höga vattenstånd. Konsekvenserna av denna minskning kommer att studeras och redovisas i kommande 

MKB. 

Vid arbeten i vatten kan grumling uppstå, vilken kan påverka bl.a. fisk och andra vattenlevande organismer 

negativt. Grumlingen kan också medföra att föroreningar i sediment sprids och blir mer tillgängliga för 

omgivningen. Sedimenten inom det planerade arbetsområdet är konstaterat förorenade. För att förhindra 

spridning av partiklar och föroreningar behöver särskilda skyddsåtgärder vidtas för att minimera grumling. 

Grumlande arbeten kan t ex utföras inom sedimentskärmar, t.ex. i form av siltgardiner. Möjligheten att lägga ut 

ett lager sand på sedimenten före tryckbankens massor läggs ut kommer att utredas. Det är även viktigt att 

utarbeta en arbetsordning som bidrar till att störningar och potentiellt negativa effekter av utförda ingrepp 

minimeras. Vid anläggningsarbetena kommer kontroll av grumling och spridning av föroreningar att utföras 

enligt kontrollprogram. 

I driftskedet bedöms ingen grumling uppstå till följd av anlagda konstruktioner, däremot kommer vissa delar 

av sjön som idag ligger öppet att skuggas av de anlagda bryggorna. Skuggning innebär att solljus inte når 

vattenmassan på samma sätt som vid en öppen yta. Mindre solljus innebär minskad fotosyntes och att 

uppvärmningen av vattnet minskar vilket är positivt då vattnet då vatten med lägre temperatur kan hålla mer 

syre. 

6.2 Förorenade sediment 
Området Skeppsbron har tidigare varit ett utpräglat industriområde där verksamheter i varierande art har 

bedrivits sedan början av 1900-talet. Tidigare miljötekniska markundersökningar av Skeppsbro-området har 

visat på förhöjda halter av metaller inkl. krom (VI) och kvicksilver, alifatiska och aromatiska kolväten inklusive 

BTEX, PAH, dioxin, PCB7 och bekämpningsmedel. 

I syfte att undersöka föroreningssituationen i sedimenten inom de områden som berörs av framtida 

anläggningsarbeten samt att ge kunskapsunderlag så att lämpliga skyddsåtgärder kan vidtas i samband med 

arbeten i vatten och vid framtida stabiliseringsåtgärder, har en översiktlig miljöteknisk undersökning av 

sedimenten utförts. Provtagning av sediment har utförts i omgångar under åren 2018 2020 och totalt har 15 

sedimentprover analyserats under denna period.  
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Ämnesgrupperna som analyserades var metaller, BTEX, alifater, aromater, dioxiner/furaner, PCB och PAH 

samt en screeninganalys där bl.a. VOC1-EPA, pesticider, klorfenoler, ftalater, klorbensener, kväve och 

klorinnehållande SVOC2 ingår. Av analysresultaten konstateras att sedimenten i de undersökta punkterna är 

förorenade i varierande grad. De föroreningar vars tillstånd bedöms som allvarligast i analyserade prover 

bedöms vara PAH, kvicksilver, dioxin och PCB. Även zink och koppar har uppmätts i höga halter i ett antal 

prover. 

Vid anläggandet av tryckbanken kommer de lösa sedimenten dels att pressas ihop, dels tryckas utåt av de 

massor som påförs. Sediment kommer även att röras upp i vattenmassan och, efter att massorna lagts ut, 

återsedimentera på tryckbanken. 

Inför det fortsatta arbetet med ansökningshandlingar och miljökonsekvensbeskrivning kommer en utredning 

av vilken effekt tryckbanken medför på föroreningsspridningen från de sediment som täcks över, hur denna 

effekt eventuellt kan förbättras och kostnaderna för att genomföra detta att utföras. Samordning kommer 

även att ske med avseende på pågående åtgärdsutredning för andra delar av Munksjön. 

För att förhindra att partikelbundna föroreningar i sediment sprids genom grumling, sedimentflykt eller p.g.a. 

trycket från tryckbanken bör vissa åtgärder vidtas. Exempel på åtgärder som kan vidtas är: 

• Utläggning av geomembran eller sandlager på sedimenten innan tryckbank anläggs. Detta för att 

begränsa utglidning och upptryckning av lösa sediment. En lämplig arbetsordning och handhavande 

av maskiner och utrustning bestäms. 

• Arbetet utförs inom sedimentskärmar (siltgardiner) för att begränsa effekten av grumlingen.  

• Mätning av turbiditet utförs i syfte att kontrollera grumling under anläggandet samt innan 

återställande efter åtgärd.  

• I god tid före arbetena bör ett kontrollprogram med avseende påverkan på miljön tas fram för 

åtgärderna med och stämmas av med tillsynsmyndigheten. Kontrollprogrammet bör omfatta en 

beskrivning av den provtagning samt de rutiner och mätmetoder som är av betydelse ur 

miljösynpunkt. 

6.3 Användning av naturresurser 
En stor mängd ej förorenade massor i sand- och stenmaterial kommer att krävas för att anlägga tryckbanken. I 

dagsläget uppskattas denna mängd till maximalt 40 000 m3, vilket med en antagen densitet av 1,6 t/m3 

motsvarar ca 64 000 ton. För att transportera in denna mängd massor till arbetsplatsen krävs, om lastbilar á 

20 tons last används, uppskattningsvis 3 200 intransporter. 

Till uppfyllnaden inom det planerade parkområdet bedöms uppskattningsvis 3 000 m3 massor behövas. 
Antalet intransporter av sådana massor uppskattas grovt till 240, räknat på samma sätt som ovan. 
 

Hur lång tid som intransport av jord- och stenmaterial behöver utföras är ännu oklart. 

6.4 Landskaps- och stadsbild 
Utvecklingen av området har behandlats, undersökts och redovisats i samband med detaljplanearbetet. 

Landskaps- och stadsbilden kommer förändras i stor utsträckning och bedömningen är att förändringen blir 

positiv då t. ex. anläggande av parken, andra grönytor samt rekreationsområden ökar trivseln. Planerade 

vattenverksamheter bedöms medföra positiva miljökonsekvenser med avseende på denna aspekt. 
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6.5 Buller, vibrationer och ljus 
Under bygg- och anläggningsskedet kommer olika aktiviteter att orsaka bullerstörningar av olika typ som är 

tillfällig. Samlat byggplatsbuller kan ge upphov till många olika typer av ljud och tillsammans medföra starkt 

ljud. Impulsljud och ljud med plötsliga toppar kan uppfattas som speciellt störande. Ljud och buller som 

uppkommer i samband med entreprenadarbeten är tillfällig och begränsade till ett visst geografiskt område. 

Närboende och verksamhetsutövare i området kommer att informeras inför arbeten som skulle kunna 

uppfattas som störande för att på så sätt öka förståelsen och toleransen för en ev. störning. 

Buller från ökad trafik och förändrade körvägar kan komma att innebära en viss påverkan på närboende och 

de som vistas i området. Denna typ av buller blir ett mer permanent inslag i miljö och mest påtagligt under 

 

Det är osannolikt att anläggandet av tryckbanken och utfyllnaden kommer att orsaka vibrationer på land 

eftersom majoriteten av massorna läggs i vattnet. Massorna som läggs ut för tryckbanken dämpas av vattnet 

med avseende på vibrationer men utläggning av massor i parken (uppfyllnad) längs stranden kommer 

sannolikt orsaka vibrationer. 

Arbeten kommer i första hand att ske dagtid mellan kl. 7 18, men vid anläggandet av tryckbanken kan det även 

bli aktuellt med kvällsarbeten mellan kl. 18 20. Arbetsplatsbelysning kan komma att krävas under vissa tider på 

året. Likaså kan strålkastare på maskiner/transporter behöva nyttjas beroende på när på dygnet arbeten 

utförs och under vilken årstid. 

6.6 Naturmiljö 
Gällande strandlinjen har hela området behandlats som ett sammanhängande naturområde. Sjöbotten är 

relativt grund längs hela sträckan och växtzonen relativt bred täckt av vattenväxter. Områdets huvudsakliga 

naturvärden bedöms ligga i de grunda sjöbottnarna och ansökta vattenverksamheter kommer att inverka på 

dessa både med avseende på fysisk påverkan och minskat ljusinsläpp. Detta medför effekter och 

konsekvenser såsom förändrat djur- och växtbestånd, förändrade livsmiljöer och födosöksmöjligheter. 

Förändringar av strandlinjens karaktär, dess lutning m.m. kan gynna vissa arter och missgynna andra. Genom 

att skapa en varierad strandmiljö samt utforma åtgärderna så att växtligheten och fisk kan återetableras kan 

dessa områden på sikt återställas. Konsekvenserna för naturmiljön i Munksjön samt de djur och växter som 

lever där kommer beskrivas närmare i kommande miljökonsekvensbeskrivning. 

6.7 Friluftsliv och rekreation 
Stabilitetsberäkningarna som utförts visar att strandzonen vid västra Skeppsbron och upp mot Jordbron inte 

har tillräcklig stabilitet mot skred. Den aktuella tryckbanken är en förutsättning bl.a. för att långsiktigt säkra 

stabiliteten utmed de sydvästra delarna av Munksjöns strand och för genomförandet av den planerade 

parken. 

Avsikten med uppfyllnaderna inom det nuvarande grönområdet är att höja marknivån så att översvämning 

sker mer sällan och att skapa en attraktiv park med många olika funktioner, se Figur 15 nedan. Oavsett hur 

parken utformas kommer en tryckbank att behöva anläggas för att stabiliteten ska bli tillräcklig. Tryckbankens 

omfattning kan eventuellt minskas om uppfyllnaderna minskas eller inte utför. Parken kommer dock då inte 

att kunna anläggas på planerat sätt, och dess betydelse för framtida friluftsliv och möjlighet till rekreation 

minskas. 
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Figur 15. Program för gestaltning av Skeppsbroparken. Västra delen etapp 1. 2018-06-01. RADAR Arkitektur & Planering AB. 

Anläggande av flera bryggor längs strandlinjen kommer att öka områdets attraktivitet och människors 

tillgänglighet till sjö t.ex. för avkoppling och fiske. Bryggorna kommer även att vara positiva för 

roddverksamheten och andra vattensporter. 

6.8 Övriga miljöaspekter 
Utöver påverkan på bl.a. ytvatten och stadsbilden som redovisats ovan, finns ett antal ytterligare miljöaspekter 

som kommer att beaktas i samband med upprättande av ansökan för tillstånd till de planerade åtgärderna.  

Dessa miljöaspekter samt den bedömda miljöpåverkan och efterföljande miljöeffekterna beskrivs kortfattat 

nedan (Tabell 1). 
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Tabell 1. Sammanställning av miljöaspekter (utöver de som beskrivits ovan i avsnitt 5.1 5.7) med kortfattad beskrivning av ansökt 

verksamhets påverkan på dessa samt efterföljande miljöeffekter och miljökonsekvenser. 

 

Miljöaspekt Beskrivning, miljöpåverkan, 
miljöeffekt 

Miljökonsekvens 

Grundvatten Beror av fyllnadsmassornas 
egenskaper. Markområdet där 
bebyggelse genomförs kommer 
utgöras av ett nytt rent ytligt 
jordlager. Ev. föroreningar under 
det ytliga skiktet kommer finnas 
kvar i de djupare jordlagren. 

Ringa utöver dagens situation.  

Luft Föroreningar som orsakas av 
avgaser från transporter och 
arbetsmaskiner. 

Utsläppet sker främst under 
anläggningsskedet och är därmed 
begränsat i både tid och rum. Under själva 
driftskedet bedöms inte de anlagda 
vattenverksamheterna bidra med några 
utsläpp till luft och medför därför inte 
heller några miljökonsekvenser. 

Transporter Ökad trafikbelastning (ex. 
utfyllnadsmaterial för tryckbanken 
bedöms kräva ca 3 200 
lastbilstransporter), buller, utsläpp 
till luft. 

Medför störningar i närmiljö, lokalt 
försämrad luftkvalitet. 

Kulturmiljö Vid Tabergsåns utlopp i Munksjön 
har laxfiske historiskt bedrivits med 
nät (Riksantikvarieämbetet, 2007). 

Inom området för de ansökta 
vattenverksamheterna finns tre objekt 
upptagna. Bedömningen är att ingen 
påverkan/konsekvens kommer 
uppkomma på dessa. 

Bortskaffande av avfall Mindre mängder avfall bedöms 
uppkomma. Ev. kan 
överskottsmassor uppstå. 

Avfall och ev. överskottsmassor hanteras 
och omhändertas enligt regelverk och 
upprättade rutiner. Återanvändning av 
massor bör ske om så är möjligt utifrån ett 
kvalitets och praktiskt perspektiv. 

Kemiska produkter Främst bränsle, oljor och 
kemikalier för underhåll av 
maskiner och utrustning. 

Skyddsåtgärder vid användande av 
bränslen, oljor m.m. inkluderar nyttjande 
av utrusning som är försedd med t.ex. 
slagbrottsventiler. Vid ett ev. spill eller 
läckage ska föroreningen snabbt tas om 
hand för att undvika spridning och 
platsen för olyckan ska återställas.  

Risk och säkerhet Tryckbanken utförs för att 
långsiktigt säkra strandlinjen. 

Vid användning av tung utrustning och 
maskiner finns ökad risk att t.ex. ett lokalt 
skred uppstår. Arbeten måste därför 
planeras och utföras på ett sådant sätt att 
ingrepp och åtgärder inte riskerar 
medföra skred eller liknande händelser. 

Miljöaspekterna, framför allt de miljökonsekvenser som kan förväntas uppstå i samband med ansökt 

verksamhet, kommer att beaktas närmare i kommande ansökningshandlingar. Sårbarhet för 

klimatförändringar och yttre händelser kommer också beaktas och bedömas i ansökan. 
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7 Genomförande av samråd 
Avsikten är att i första hand genomföra det fortsatta samrådet skriftligen via e-post, annonsering och 

information på SMUAB:s hemsida. Samråd med myndigheter, föreningar och särskilt berörda sker genom 

utskick av samrådsunderlag via e-post och brev. Samrådsunderlaget med bilagor kommer finns även 

tillgängligt på SMUAB:s hemsida. Annonsering om pågående samråd sker i Jönköpings-Posten och i annonsen 

finns även hänvisning till samrådsunderlaget på bolagets hemsida. 

Samrådskretsen, utöver ägare till närliggande fastigheter, verksamhetsutövare och allmänheten, omfattar 

följande myndigheter, bolag och föreningar: 

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) Jönköpings kommun: 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Tekniska kontoret 

Kammarkollegiet Miljö- och hälsoskyddskontoret 

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) Räddningstjänsten 

Sveriges Geotekniska Institut (SGI) Stadsbyggnadskontoret 

Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) Kultur- och fritidsförvaltningen 

Jordbruksverket Jönköping Energi AB 

Naturvårdsverket Jönköpings Fastighetsutvecklings AB 

Trafikverket Munksjö Paper AB 

Vätternvårdsförbundet Jönköpings vattenskidklubb 

Naturskyddsföreningen Jönköpings fågelklubb 

Jönköpings roddsällskap Jönköpings dykarklubb 

Jönköpings segelsällskap Jönköpings sportfiskeklubb 

Jönköpings sjöscoutkår Länsmuseet 
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8 Fortsatta utredningar 
Parallellt med att samrådsprocessen genomförs och arbetet med ansökningshandlingarna pågår, pågår även 

detaljerade geotekniska utredningar inklusive stabilitetsberäkningar. De speciella geologiska och geotekniska 

förhållandena gör att det är ett omfattade arbete att bedöma ingående beräkningsparametrar och att värdera 

beräkningsmetoder. Resultaten av de detaljerade stabilitetsberäkningarna kan innebära att den planerade 

tryckbankens yta kan komma att minskas. Tryckbankens utbredning bedöms dock inte bli större än den nu 

redovisade. 

En utredning kommer att utföras avseende av vilken effekt tryckbanken medför på föroreningsspridningen 

från de sediment som täcks över, hur denna effekt eventuellt kan förbättras och kostnaderna för att 

genomföra detta. 

9 Förslag till avgränsning av miljökonsekvensbeskrivningen 
MKB:n avgränsas geografiskt avseende verksamhetsområde samt bedömt påverkansområde.  Tidsmässig 

avgränsning görs beträffande anläggningsskede samt driftskede och saklig avgränsning görs med avseende 

på de verksamheter och fastigheter som är lokaliserade inom det definierade påverkansområdet. 

10 Förslag till innehållsförteckning i MKB 
Nedan följer en preliminär innehållsförteckning för MKB:n. 

1. Icke-teknisk sammanfattning 

2. Administrativa uppgifter 

3. Inledning 

i. Bakgrund 

ii. Tidplan utbyggnad 

iii. Syftet med MKB:n samt metod 

iv. Redogörelse för samrådsprocessen 

4. Avgränsningar och förutsättningar 

i. Geografisk avgränsnings/ Påverkansområde 

ii. Saklig avgränsning 

iii. Tidsmässig avgränsning 

iv. Övriga förutsättningar 

5. Områdesbeskrivning 

i. Lokalisering 

ii. Geologisk beskrivning 

iii. Hydrologisk beskrivning 

iv. Förorenade sediment 

v. Friluftsliv och rekreation 

vi. Naturmiljö 

vii. Kulturmiljö 

viii. Trafikmiljö 

6. Verksamhetsbeskrivning 
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7. Alternativredovisning 

i. Nollalternativet 

ii. Alternativ utformning 

a) Tryckbank 

b) Utfyllnad 

c) Erosionsskydd 

d) Bryggor 

8. Bedömningsgrunder 

i. Planförhållanden 

a) Översiktsplaner 

b) Detaljplaner 

ii. Riksintressen 

iii. Miljökvalitetsnormer 

iv. Miljömål 

9. Dokumenterade bevarande värden 

i. Naturmiljö 

ii. Skyddade arter 

iii. Friluftsliv och rekreation 

10. Miljöpåverkan, -effekter och -konsekvenser av ansökta vattenverksamheter (anläggnings- och 
driftskede) 

i. Ytvatten 

ii. Förorenade sediment 

iii. Användning av naturresurser 

iv. Transporter inklusive utsläpp till luft 

v. Buller, vibrationer och ljus 

vi. Naturmiljö 

vii. Friluftsliv och rekreation 

viii. Övriga miljöaspekter 

ix. Risk och säkerhet 

x. Sårbarhet för klimatförändringar och yttre händelser 

xi. Kumulativa effekter 

11. Samlad bedömning 

12. Egenkontroll 

13. Redovisning av projektmedlemmarnas sakkunskap 

14. Referenser/Litteraturförteckning 
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