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Förord
Det är en förmån för ett lärosäte att ha sin placering mitt i en myllrande stad.
Jönköping Universitys campus mitt i city har under åren varit en styrka och en
möjliggörare för lärosätets utveckling.
Jönköping Universitys utveckling hänger tätt ihop med Jönköpings tillväxt.
Ett attraktivt campus mitt i city är en konkurrensfördel i lärosätets tillväxt. Fler
studenter och medarbetare gynnar handeln, bostadsmarknaden och bidrar till en
levande stadskärna. Det bidrar även till regionen genom anställningsbar kompetens och fruktbara samarbeten inom utbildning och forskning.
Det framtida behovet av utbildning och forskning kan inte överskattas. När
lärosätet växer så växer staden, och när staden växer så växer även regionen. När
svenska staten och andra finansiärer satsar på utbildning och forskning i Jönköping drivs utvecklingen och tillväxten genom hela ledet i regionen. Detta är en
viktig utgångspunkt för långsiktig, strategisk stadsplanering.
Jönköping University kan förväntas växa i många år framåt och behöver även i
framtiden ha ett samlat campus i stadens centrala delar. Därför behöver vi planera
på kort sikt, 5–10 år, och samtidigt säkra möjligheten för långsiktig expansion, i
20–30 år, på och i närheten av befintligt campus. Campusplanen ligger parallellt
med och kompletterar det viktiga gemensamma arbetet med att säkra tillgången
till bostäder för studenter.
Att växa centralt är en utmaning som kräver samarbete. Jönköping University
och Jönköpings kommun har tillsammans med andra samarbetspartners mötts
för att skapa en gemensam syn på framtida behov och möjligheter kring den fysiska utvecklingen av campus, både på lärosätets nuvarande campus och i campus
omedelbara närhet.
Tillsammans ska vi planera för ett levande campus som stödjer verksamhetens
utveckling och som är sammanhållet, hållbart och främjar ett nära samspel
med omvärlden.
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Jönköping University

Ann-Marie Nilsson
Ordförande kommunstyrelsen
Jönköpings kommun
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PÅ VÄG MOT
JÖNKÖPING
INTERNATIONAL
UNIVERSITY 2025

VISION
Vi bygger ett internationellt universitet i Jönköping.
Vi attraherar väl kvalificerade, uppfinningsrika
och företagsamma människor från hela världen.
Vi bidrar till ett hållbart välstånd i regionen där
vi verkar, och banar väg för kunskapsbaserad
innovation och företagsamhet.

4. JÖNKÖPING UNIVERSITY

JÖNKÖPING UNIVERSITY
Jönköping University är ett modernt lärosäte som kännetecknas av
en hög nivå på internationalisering, entreprenörsanda och ett nära
samarbete med det omgivande samhället.
Det är en stiftelsehögskola med rätt att utfärda examina
på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Lokaler för
verksamheten i Jönköping finns i en levande campusmiljö
mitt i city.
Utbildning, forskning och uppdragsverksamhet bedrivs
genom fyra fackhögskolor: Hälsohögskolan, Högskolan
för lärande och kommunikation, Jönköping International
Business School och Tekniska Högskolan. Jönköping

STRATEGISKA MÅL

A

Vi ska öka studentattraktivitet
och studentnöjdhet

B

Vi ska öka internationell
utbildning på hela lärosätet

C

Vi ska öka internationellt
konkurrenskraftig forskning

D

Vi ska stärka det
externa engagemanget

University ger även förberedande utbildningsprogram för
internationella studenter genom Pathway Programmes.
Högskoleservice är koncernens servicebolag som också
ansvarar för högskolans forskningsbibliotek.
PÅ VÄG MOT ETT INTERNATIONELLT
UNIVERSITET I JÖNKÖPING 2025

Utifrån Jönköping Universitys vision har fyra strategiska
mål identifierats med utgångspunkt i omvärldsanalys
samt högskolans vägledande värderingar, erbjudanden och
framgångsfaktorer. För att nå målen fokuserar Jönköping
University på utvalda områden och arbetar med särskilda
möjliggörande faktorer, där utveckling av campus är en
mycket viktig del.
HÖGSKOLAN VÄXER – CAMPUS VÄXER

Jönköping University har de senaste åren vuxit både inom
utbildning och forskning. Detta är en trend som förväntas
hålla i sig även framöver. Inom 20 år kan studentantalet
ha ökat med 30 procent och personalstyrkas fördubblats
mot idag. På kort sikt behöver högskolan bli mer effektiv
i sitt lokalnyttjande och hitta flexibla lösningar som klarar
behoven. På längre sikt behöver förutsättningar skapas,
tillsammans med Jönköpings kommun, för ett campus med
plats för större verksamhet och som svarar upp mot stadens
och regionens storlek. Campusplanen beskriver därför hur
campus bör utvecklas över tid, som en integrerad del av
Jönköpings stadsplanering.

JÖNKÖPING UNIVERSITY 5.

Visualisering: Södra Munksjön Utvecklings AB

JÖNKÖPINGS EXPANSION
Jönköpings kommun växer och är idag Sveriges tionde största kommun
sett till antalet invånare. Med en ökad tillväxt ökar också behovet av mer
högutbildad arbetskraft för ett fortsatt konkurrenskraftigt näringsliv och
en god välfärd. Detta är något Jönköping University kan hjälpa till med.
Kommunen har under en längre tid arbetat aktivt med
att utveckla stadskärnan genom en stadsbyggnadsvision.
Målet är att Jönköpings stadskärna ska bli Skandinaviens
mest attraktiva i sin storlek. Jönköping ska formas ur ett
helhetsperspektiv och därför kretsar arbetet kring fyra
huvudsakliga utvecklingsområden; Stadens liv och innehåll,
Förnyelse i stadskärnan, Förnyelse kring Munksjön och
Stadens hållbara kommunikationer.
Det faktum att campus ligger i stadskärnan förstärker
betydelsen av högskolans bidrag till Jönköpings stadsliv
och utbud. Södra Munksjöområdet som ligger i direkt
anslutning till campus söderut är en viktig och stor yta där
utbyggnadstakten är mycket hög.
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MUNKSJÖKAJEN

Under hösten 2017 kommer den första etappen av förny
elsen av Munksjökajen påbörjas. En sammanhållen sträcka
ska löpa längs Munksjöns västra sida och innehålla bryggor
och kajer samt gång- och cykelstråk. Planerna kommer att
innebära en påtaglig förändring av flödet genom campus
då Jönköpings centrum och den sydvästra delen av staden
på ett tydligare sätt vävs ihop. Förnyelsen kommer också
påverka tillgängligheten till Munksjön och bidra till en attraktiv miljö vid vattnet. Naturen blir mer tillgänglig för dem
som arbetar och studerar vid Jönköping University.

Jönköping University ligger i direkt anslutning till det stora
omvandlingsområdet kring Södra Munksjön.

Karta: Jönköpings kommun
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REGION, KOMMUN OCH
HÖGSKOLA I SAMVERKAN
Jönköping University är en betydande aktör i Jönköpings kommun
och i regionen. För högskolan är samarbeten med näringsliv och
samhälle av stor betydelse.
Jönköping University samarbetar internationellt, nationellt,
regionalt och lokalt, genom studentprojekt, forskningssamarbete, riktade utbildningar eller medverkan i nätverk.
Jönköping University bidrar till ett inflöde av både studenter

I den regionala utvecklingsstrategin står:
”Vi behöver även få en tätare samverkan mellan
utbildningssystem och arbetsliv för en bättre match
ning mellan de utbildningar som erbjuds i regionen
och arbetslivets behov av kompetens. Högskolan i
Jönköping (anm. sedan 2015 Jönköping University)
är en naturlig rekryteringsbas och den är en viktig
förutsättning för att företagen ska kunna finnas kvar
i regionen. Den nära kopplingen mellan regionens
näringsliv, Högskolan i Jönköping och forsknings
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och personal till regionen samtidigt som människor i Jönköping ges en möjlighet att studera på hemmaplan. Flödet i
sin tur gynnar företag och offentlig sektor i regionen som
får tillgång till kvalificerad arbetskraft.

institut skapar attraktivitet och får studenter att välja
Jönköping framför andra studieorter. Högskolan i
Jönköping har flera roller i regionens utveckling; som
utbildningsanordnare, som skapare av ny kunskap
genom forskning, som länk i internationella kontakter,
som arbetsgivare för kvalificerad arbetskraft och
som attraktivitetsfaktor. Därmed är det också viktigt
att Högskolans verksamhet är tillgänglig för hela
regionen.”
(Regionförbundet Jönköpings län, Regional utvecklingsstrategi för
region Jönköping 2025, juni 2013, sid. 19)

AVSIKTSFÖRKLARING

Jönköping University och Jönköpings kommun har tecknat
avtal om ett långsiktigt samarbete där fyra prioriterade
områden lyfts fram. Tillsammans ska parterna:
• Verka för Jönköping som attraktiv stad för studenter
och forskare, nationellt och internationellt.
• Skapa förutsättningar för Jönköping Science City.
• Attrahera spetskompetens inom områden av
gemensamt intresse.
• Arbeta för internationell samverkan.
Jönköping Science City innebär att campus ska växa tillsammans med samarbetspartners så att företag, studenter,
lärare, forskare, arbetslivsrepresentanter och andra intressenter kan mötas.
I avsiktsförklaringen beskrivs också att högskolan ska
kunna växa i attraktiva, samlade och kostnadseffektiva
lokaler i stadskärnan. Möjliga ytor för fortsatt expansion av

högskolan på och i anslutning till campus bör säkras. De
möjligheter som nämns är förtätning på befintligt högskoleområde, expansion söderut och byggnation på parkeringen
vid Science Park.
HÖFAB

Jönköpings kommun och Jönköping University äger
tillsammans Höfab (Högskolefastigheter AB) som är ägare,
byggare och förvaltare av samtliga fastigheter på campus.
Jönköping University är hyresgäst. Denna modell etablerades i samband med att högskolan bildades och var ett
av flera sätt för kommunen att stödja högskolan och dess
utveckling. Campusutvecklingen är därför i hög grad en
gemensam fråga för högskolan och kommunen.
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CAMPUS
Jönköping University ligger mitt i stan och från campus
är det nära till det mesta. Det är inte mer än några
minuters promenad till Jönköpings stora serviceutbud
och goda kommunikationer.
STRUKTUR

Campus som är beläget mitt i Jönköpings stadskärna är på
ca 80 000 m². Munksjöleden är en tvåfilig bilväg som delar
upp campus i det norra och södra området. 2013 invigdes
den 9 meter breda gångbron över Munksjöleden med syftet
att på ett tydligare sätt sammanlänka områdena. Trots detta
upplevs fortfarande det södra området placerat utanför
campus då flertalet av byggnaderna är förlagda i den norra
delen.
UTFORMNING

Campus olika byggnader präglas av individualitet. Form,
karaktär och kulör skiljer sig tydligt åt mellan husen och
speglar även var de olika fackhögskolornas verksamheter
i huvudsak finns. Förändringar såsom studentvolym,
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utbildningsinnehåll och förnyad pedagogik påverkar verksamheternas behov. På grund av begränsad flexibilitet inom
den egna byggnaden är fackhögskolornas lokalbehov därför
sällan i balans och de samlade ytorna på campus nyttjas inte
maximalt.
Det nybyggda Service Center och den kommande byggna
tionen, hus K, är båda exempel på nya lokaler som byggs
med en mer flexibel och generell inriktning. I framtiden
kan de nyttjas och anpassas efter ändrade behov och förutsättningar för hela Jönköping University. Detta tänk behöver
även genomsyra andra kommande byggnadsplaner.
För att öka genomströmningen mellan byggnaderna är
det viktigt att upprätthålla och utveckla fler gemensamma
mötesytor, caféer och restauranger.

Foto övre raden: Emma Björkdahl, Oskar Cronodal, Elise Chamberlain

HÄNDER PÅ CAMPUS

Det är mycket som händer på campus. Människor från hela
världen möts för att studera, forska, arbeta, och utvecklas.
Varje år arrangeras flertalet nationella och internationella
konferenser inom forskning, utbildningsfrågor och aktuella
ämnen. Konferenser och andra event arrangeras av Jönköping University och i samarbete med partners.
Högskolan bjuder in till öppna föreläsningar med
aktuella och intressanta föreläsare och ämnen. ”Kultur på
campus” är ett populärt arrangemang som bjuder på kultur
av olika slag, gratis och öppet för studenter, medarbetare
och allmänhet.
I augusti varje år anordnas Insparksfestivalen i samband
med introduktionsveckorna för alla nya studenter som börjar på Jönköping University. Festivalen besöks av flera tusen
studenter och är ett mycket uppskattat evenemang.

Jönköping University är ett idrottsvänligt lärosäte,
studenterna har möjlighet att testa på och utöva idrotter
på bredd- eller elitnivå samtidigt som de studerar. En av
sporterna är rodd, där träningen sker i samarbete med
Jönköpings Roddsällskap. 2019 kommer student-EM i rodd
att arrangeras i Munksjön.
På Campus Arena finns högskolans egen friskvårds
anläggning. Den stora sporthallen används på dagarna till
idrottsundervisning, större föreläsningar och evenemang.
På kvällarna anordnar Studentkårens idrottsförening
sportaktiviteter för sina medlemmar. I Campus Arena finns
också ett gym med högskolans studenter och personal som
främsta målgrupp.
Jönköpings Studentkår och studerandeföreningarna
bedriver stora delar av sina verksamheter på campus.
Studentkåren har ett eget våningsplan i Studenternas hus
och i samma byggnad finns även deras café.
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BYGGNADER
Merparten av Jönköpings Universitys verksamhet är
samlad i centrala Jönköping. Utbyggnaden av campus
har skett i flera etapper sedan 1997.
Under åren 1997–1998 färdigställdes Högskolebiblioteket, Tekniska
Högskolan (då Ingenjörshögskolan),
Jönköping International Business
School och Högskoleservice. Ett par år
senare, 2000, invigdes Högskolan för
lärande och kommunikation.
I början på 2000-talet startade Jönköpings kommun upp Science Park i
ett kvarter precis bredvid högskolan.
Under 2002 öppnades Studenternas
Hus med lokaler för Studentkåren och
viss administrativ personal.
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Hälsohögskolan renoverades
under åren 2002–2007. Hälsohögskolans byggnad stod färdig i mitten av
1960-talet, men det var först i januari
2002 som Hälsohögskolan organisatoriskt införlivades i Jönköping University (då Högskolan i Jönköping).
2003 renoverades även konferensanläggningen Mariedal som är placerad
strax söder om Hälsohögskolan.
2004 färdigställdes byggnationen
av hus A med lokaler för rektor,
rektors kansli och Högskoleservice.

Friskvårdsanläggningen Campus
Arena innehållande multifunktionshall, allaktivitetslokal och gymanläggning invigdes i november 2013.
I början på 2017 öppnades portarna
upp för nybyggda lokaler till Service
Center på entréplan i hus A.
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Foto: Duo fotografi

Hus A

Hus B

Hus C

Hus D

Yta: 3 299 m²
Huvudsaklig verksamhet:
Rektors kansli och
Högskoleservice.

Yta: 12 320 m²
Huvudsaklig verksamhet:
Jönköping International
Business School och
Högskoleservice.

Yta: 5 466 m²
Huvudsaklig verksamhet:
Högskoleservice –
Högskolebiblioteket.

Yta: 3 759 m²
Huvudsaklig verksamhet:
Jönköpings Studentkår,
Tekniska Högskolan,
Högskoleservice och Höfab.

Foto: Tomas Magnusson

Foto: Duo fotografi

Hus E

Hus F

Hus G

Hus H

Yta: 17 133 m²
Huvudsaklig verksamhet:
Tekniska Högskolan och
Högskoleservice.

Yta: 722 m²
Huvudsaklig verksamhet:
Mariedal – konferens
anläggning.

Yta: 18 130 m²
Huvudsaklig verksamhet:
Hälsohögskolan och
Högskoleservice.

Yta: 18 617 m²
Huvudsaklig verksamhet:
Högskolan för lärande och
kommunikation, Högskole
service och Hälsohögskolan.

Foto: Maria Jacobsson

Visualisering: White arkitekter

Foto: Maria Jacobsson

Hus I

Hus J

Hus K

Hus L2

Yta: 408 m²
Huvudsaklig verksamhet:
Förskola.

Yta: 5 597 m²
Huvudsaklig verksamhet:
Campus Arena
– friskvårdsanläggning.

Yta: 5 200 m²
Huvudsaklig verksamhet:
Studiemiljöer och lokaler för
administrativ personal.

Yta: 445 m²
Huvudsaklig verksamhet:
Högskoleservice. Lokaler
hyrs av Jönköpings kommun.
I hus L1 ligger Science Park.

Hus K är under byggnation och
förväntas vara klart 2018.
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LÄRMILJÖER
Dagens lärmiljöer ställer andra krav än tidigare
och behöver utvecklas. Detta kommer naturligtvis
att påverka utformningen av framtida lokaler.
Med lärmiljö menas en fysisk eller virtuell miljö som är
optimerad för lärande. Idag går utvecklingen mot allt mer
flexibla lärmiljöer som kan förändras utifrån olika utbildningsmoment som exempelvis stora och små föreläsningar,
gruppundervisning och grupparbeten. En del av dagens
utbildningar kommer i allt högre grad att ske i andra former
på grund av digitaliseringen.
Redan idag har fackhögskolorna sin verksamhet i flera
byggnader och efterfrågan på miljöer och lokaler som kan
nyttjas av alla ökar.
För att skapa ekonomisk hållbarhet och ge verksam
heterna ändamålsenliga lokaler över tid är det viktigt att
planera så att högskolans lokaler blir tillgängliga och kan
användas av flera verksamheter.
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Jönköping Universitys relativt stora yta per utbildningsplats tyder på att det potentiellt finns utrymme för bättre
lokalnyttjande. Ytan per person kan dock bero på att lokalerna
i sin utformning inte går att effektivisera, vilket kommer utredas vidare. Ett bättre lokalnyttjande handlar dock inte bara
om lokalernas utformning utan också om schemaläggning,
pedagogik, möblering och teknik.
Det kommer naturligtvis även i fortsättningen att finnas
lokaler som är ämnesspecifikt utformade för Jönköping
Universitys olika verksamheter. Alla lärmiljöer går inte att
göra generella och användbara för hela högskolan.

LOKALBEHOV
Många av högskolans befintliga lokaler fungerar bra och har en
generellt god arbetsmiljö, men det finns områden som behöver
utvecklas och anpassas till befintliga behov.
Merparten av personalens lokaler utgörs av cellkontor och
det kan försvåra möjligheten till mer flexibla arbetsmiljöer.
Vid nybyggnationen av hus K är just flexibilitet i kontors
miljön en viktig faktor.
Tekniska Högskolans lokaler i hus E är fungerande,
men trånga och slitna. En del lokaler behöver ha större
flexibilitet. Verksamheten expanderar och det finns behov
av ytterligare lokaler och en ökad effektivisering av befintliga. Miljöerna för studenterna är otrivsamma. Tekniska
Högskolan vill ha tillgång till två gradängsalar för 100–120
personer, en sal för 100–120 personer, fler seminarierum
för 8–10 personer, ”showroom” och akut 60 arbetsplatser,
på sikt 100.
Hälsohögskolans undervisningslokaler i hus G behöver
anpassas efter dagens pedagogik. Korridorerna är breda och
rummen långsmala och svårmöblerade. Ytan per student
är högst bland fackhögskolorna, men lokalerna är ändå
svåra att använda effektivt för verksamheten. På grund av
ökat studentantal har ny ventilation installerats, men på

bekostnad av möjligheten att bygga om till bättre anpassade
lokaler.
Hälsohögskolan räknar med ett ökat studentantal för att
möta samhällets ökade efterfrågan av bland annat sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och socionomer.
Hälsohögskolan är i behov av bättre laboratorier, flera
nya föreläsningssalar som rymmer från 60 upp till 200
personer. Därutöver behövs mindre grupprum och salar för
studenternas praktiska egenstudier. Sjuksköterskeprogrammet har behov av ett kliniskt träningscenter.
I hus G utbildas även ortopedingenjörer och ortoped
tekniker. Deras lokaler på plan 1 är både tekniskt och arbetsmiljömässigt undermåliga samt ytmässigt ineffektiva.
Högskolan för lärande och kommunikation är nöjda med
sina lokaler, förutom att ventilation och klimatstyrning inte
fungerar tillfredsställande. Även Jönköping International
Business School tycker att sina lokaler fungerar bra för verksamheten. Områden att förbättra är entrén och atmosfären i
lokalerna, som idag upplevs kall.
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Foto: Jönköpings studentkår

VERKSAMHET
UTANFÖR CAMPUS
Utanför campus och på fler andra orter finns
verksamhet som bedrivs i högskolans regi.
Jönköping University och Science Park samarbetar aktivt
för att bygga det vi kallar Science City. Dagens Science Park
bildades när Science Park Jönköping AB och den ideella
föreningen Science Park-systemet i Jönköpings län slogs
samman. Organisationen ägs av Jönköpings kommun och
Jönköping University tillsammans med andra partners. Vad
som är unikt, då som nu, är den stora volymen av idéer och
höga nivån av nya företagsstarter.
Högskolan erbjuder en boendegaranti för internationella studenter. För att fortsätta vara en attraktiv stad för
studenter att studera, leva och bo i behövs framför allt fler
studentbostäder nära campus, men även med cykelavstånd
till området. Studenterna upplever i dagsläget stora problem
med att få tag på bostäder.
Jönköping University Enterprise har i sin strategi och
verksamhetsplan för 2017–2020 beskrivit sitt behov av att
kunna bedriva och expandera sin verksamhet. Jönköping
University Enterprise ser positivt på en fortsatt expansion
i Gränna. Bedömningen görs att undervisningslokalerna i
Gränna kommer att räcka till, men att fler studentboenden
behöver skapas. 2020 är planen att 300–400 studenter
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per år ska läsa olika typer av Pathway Programmes och då
kommer fler boenden att behövas. Samtal bör löpande ske
med Jönköpings kommun för att möjliggöra en succesiv
expansion mot dessa målsättningar.
En vårdcentral byggs på Råslätt som också kommer fungera som studentklinik för läkarstudenter från Linköpings
universitet och studenter från Hälsohögskolan.
Studentkåren hyr idag en lokal på Tändsticksområdet
som används som evenemangs- och festlokal (Akademien).
Nöjeslokalerna på Tändsticksområdet och dess närhet till
campus är en mycket viktig del i studenternas helhetsupplevelse av Jönköping där allt finns att tillgå i en omedelbar
närhet. Den planerade ökningen av antalet studenter gör
att lokalerna på sikt behöver utökas för att alla studenter
ska kunna delta i exempelvis aktiviteter i samband med
insparken.
När nya lokaler byggs i nära anslutning till Jönköping
University är högskolan angelägen om att få medverka i
utformning och användning för att skapa största möjliga
attraktivitet och nytta för studenterna och verksamheten
på Jönköping University.

4

STRATEGIER
Jönköping University och Jönköpings kommun ska
tillsammans planera för ett levande campus som stödjer
verksamhetens utveckling och som är sammanhållet,
hållbart och främjar ett nära samspel med omvärlden.
På följande sidor beskrivs fyra strategier för hur campus
ska utvecklas på längre sikt och konkreta projekt för
genomförande inom fem år.

JÖNKÖPING UNIVERSITY 17.

1. ETT SAMMANHÅLLET
CAMPUS
Högskoleområdet i Jönköping ska fortsätta att vara ett sammanhållet, citynära
campus. Jönköping Universitys expansion ska i första hand ske inom det område
som sträcker sig från Gjuterigatan i norr till Munksjöparken i söder. Här finns
möjligheter för expansion i närtid.
Jönköping planerar för en stor expansion i södra Munksjöområdet. Den nya stadsdelen kommer innebära att campus
får en än mer framträdande plats. Munksjökajen ger en ny
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förbindelse med campus på ett centralt läge. En byggnad
framför Campus Arena kommer att ligga på bästa läge i
staden och högskolan kommer att förstärka sin betydelse

Projekt för genomförande
inom fem år
• Ta fram en detaljplan för nybyggnad på
tomten (kv. Lappen) mellan Campus
Arena och Munksjön. Ytan att bebygga
ska vara maximerad då möjligheterna
för expansion utanför nuvarande cam
pus är starkt begränsad.

och visuellt framträdande roll i Jönköping. Norra och södra
delen av campus behöver utvecklas till två likvärdiga delar.
En konsekvens av detta är att framtida nybyggnader ligger i
huvudsak i den södra delen.
Kontakten mellan den norra och den södra delen av campus och tillgängligheten till Munksjön behöver förstärkas.
Det innebär att det enkelt ska gå att röra sig mellan campus
och Munksjön.
På längre sikt, 20 år framåt, är bedömningen att det
egna området inte räcker till. Lokaler i direkt anslutning
till dagens campus kommer behövas. De mest lämpliga
områdena är tomten Grävlingen som är placerad norr om
Gjuterigatan eller lokaler söder om campus, som idag har
annan verksamhet. För att säkra den framtida expansionen
för Jönköping University kommer tydliga överenskommelser tas fram. Samtal förs med Tosito om ett samarbete för
en södergående expansion.

Visualisering: White arkitekter

• Ta fram en detaljplan för nybyggnad
strax söder om hus G (hus I). Statusen
för kommunens arbete med detaljpla
nen för området undersöks. Ytan att
bebygga ska vara maximerad då möjlig
heterna för expansion utanför nuvaran
de campus är starkt begränsad.
• Förstärk stråket från norra till södra
delen av campus och vidare ner till
Munksjön. Följa arbetet med Munksjö
kajen och samordna.
• Identifiera och säkra verksamhets
lokaler utanför nuvarande campus för
att möjliggöra ytterligare expansion de
kommande 20 åren.
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2. ETT CAMPUS SOM
STÖDJER VERKSAMHETENS
UTVECKLING
Lokalerna på campus ska underlätta utvecklingen av verksamheten
vid Jönköping University – det akademiska arbetet med utbildning och
forskning. Campus och lokalerna ska därmed stödja verksamheten
genom att vara ändamålsenliga, kreativa och framåtblickande.
I så stor utsträckning som möjligt, ska lokalerna vara flexibla och kunna nyttjas av hela Jönköping University över tid.
Teknik, utrustning, möblering, utformning och klimat ska
tillsammans bidra till en god arbetsmiljö för både studenter
och personal och främja en god intern samverkan, stimulera till nya arbetssätt och kunskapsbaserad innovation.
Lokalerna ska kunna användas för att internt och externt
visa Jönköping Universitys framsteg och bygga dess unika
varumärke. En förutsättning för detta är att det finns ett
kontinuerligt arbete i form av lokalförsörjningsplaner.
Lokalförsörjningsplanerna syftar till att skapa beredskap för
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framtida förändringar i den fysiska miljön och till att korta
tiden för genomförande.
Lokalförsörjningsplanerna görs på olika nivåer; dels på
byggnadsnivå, men också på lärosätesnivå där olika behov
sammanvägs för att ett effektivt nyttjande ska åstadkommas.
Alla byggnader ska ha en lokalförsörjningsplan som ska
uppdateras vart femte år. Lokalförsörjningsplanerna ska
analysera och beskriva behov av utveckling inom befintliga
lokaler när det gäller nyttjande, ändamålsenlighet och effektivitet inom ett tidsspann på ett till fem år.

Exteriör hus K.

Visualisering: White arkitekter

Projekt för genomförande
inom fem år
• Expandera Tekniska Högskolans verk
samhet i hus A och B. Arbetet med hur
dessa lokaler ska nyttjas fortsätter.

Interiör hus K.

Visualisering: White arkitekter

• Arbeta med utveckling av lokalerna för
Tekniska Högskolan i hus E, inklusive en
eventuell inbyggnad av gårdarna.
• Bygga och inreda hus K. Service Center,
andra delar av stödverksamheten samt
Jönköping University Enterprise perso
nal ska nyttja lokalerna. Första plan ska
även användas till studerandemiljöer,
utställningar, mässor samt tentasalar.
• Snarast utreda Hälsohögskolans behov
utifrån alternativen:
a. effektivisera/expandera inom hus G
(eventuellt med någon verksamhet
utanför huset)
b. en utbyggnad av hus G söderut

Exempel på auditorium, DTU Skylab i Köpenhamn.

Foto: Kaare Smith

c. en nybyggnad på kv. Lappen
(hus M) framför Campus Arena
d. både utbyggnad och nybyggnad.
• Genomföra arbetet med lokalförsörj
ningsplaner på olika nivåer.
• Identifiera och utveckla exponerings
ytor för utställningar och uppvisning
av Jönköping Universitys framsteg och
utåtriktade verksamhet.
• Utveckla ett teknikcentrum där den
senaste tekniken används, inom utbild
ning och forskning och presenteras i
inspirerande och kreativa miljöer.

Exempel på teknikcentrum, DTU Skylab i Köpenhamn.

Foto: Kaare Smith
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Foto: Oskar Cronodal

22. JÖNKÖPING UNIVERSITY

3. ETT HÅLLBART CAMPUS
Campus ska ha ett hållbarhetsperspektiv
inom alla områden: ekologisk, social, kulturell och ekonomisk hållbarhet, områden
som delvis går i varandra.
Ett ekologiskt perspektiv innebär exempelvis att nya byggnader
miljöcertifieras och att lokalerna är yteffektiva. Social och kulturell
hållbarhet handlar om inkludering, trygghet, trivsel, attraktivitet
och tillgänglighet för alla. Ekonomisk hållbarhet innebär att lokaler
och system är kostnadseffektiva, välutnyttjade och ändamålsenliga.
Det innebär också att man inte bygger om i onödan och att det
finns en strategisk plan.
Campus ska vara en del av Jönköping och tillgänglighet till och
passage genom området ska underlättas. Det åstadkoms genom att
det finns verksamheter på området som vänder sig till alla, att det
är inbjudande, välkomnande och visuellt lättillgängligt samt att det
är befolkat många timmar om dygnet för att det ska bli en trygg
plats. Det handlar bland annat om trygga utemiljöer, utvecklad
kollektivtrafik och parkering för såväl cyklar som bilar. Campus
ska erbjuda service i form av caféer, restauranger och platser för
motion. Det ska finnas kulturella upplevelser av olika slag, till
exempel utställningsverksamhet, offentlig konst och musikaliska
evenemang.
Det ska finnas mer grönytor på campus. Gröna miljöer bidrar till
en hållbar stadsmiljö. Det bidrar också till en känsla av gemenskap
och identitet genom att erbjuda platser för avkoppling och rekreation, men även för aktivitet och samvaro.
För studenterna är möjlighet till studentbostäder i attraktiva
stadsnära områden en viktig del som ett komplement till de
studentboenden som ligger utanför stadskärnan.

Projekt för genomförande
inom fem år
• Starta arbetet med att tillföra mer grön
yta på campus, till exempel omforma
delar av parkeringsplatsen mellan
Campus Arena och Munksjön till grön
yta. Följa arbetet med Munksjökajen
och samordna projekten.
• Utveckla Munksjöparken som en viktig
grön oas för campus.
• Förbättra möjligheter för cykel
parkering och trafiksäkra cykelleder.
• Genomföra en parkeringsutredning
för hela campus.
• Se över den yttre miljön ur ett till
gänglighets- och trygghetsperspektiv
(belysning, sittplatser, skyltning).
• Identifiera områden för fler student
bostäder i nära anslutning till campus.
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4. ETT CAMPUS I NÄRA
SAMSPEL MED OMVÄRLDEN
Campus ska utformas så att inspirerande
samarbeten med externa parter främjas,
att kontaktytorna och samarbetet med
samhället kan öka.
Området ska innehålla attraktiva och välkomnande ytor där
näringsliv, offentlig verksamhet och andra organisationer kan
bjudas in, mötas och samverka. Science Park Jönköping är en
betydande partner i detta arbete. Den fysiska närheten mellan
Jönköping University och Science Park öppnar upp möjligheten för
fysiska samverkansmiljöer.
Det finns ett starkt önskemål om att ordna övernattnings
lägenheter för gästforskare, föreläsare med flera. Det finns även ett
behov av miljöer för samverkan, till exempel för forskningsmiljöer
eller andra samarbeten med organisationer och näringsliv.

Projekt för genomförande
inom fem år
• Utveckla ”Jönköping Science City”
tillsammans med Science Park, dvs.
samlokalisering med fokus på fysiska
samverkansmiljöer där studenter,
personal, arbetslivsrepresentanter och
andra intressenter kan mötas och
skapa förutsättningar för nyttiggörande
och tillväxt.
• Underhålla och skapa nya kontakter
med välfärdsföretag och Region Jönkö
pings län. De är viktiga samarbetspart
ners för att utveckla goda stadsmiljöer
kring hälsa och välfärd.
• Uppmuntra och möjliggöra mer geogra
fiskt närliggande lokaler för verksam
het med täta samverkanskopplingar
till Jönköping University, exempelvis
Swerea Swecast.
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Överblick av strategier och
identifierade projekt
1. Ett sammanhållet campus
a. Ta fram en detaljplan för nybyggnad av kv. Lappen
mellan Campus Arena och Munksjön.
b. Ta fram detaljplan för nybyggnad söder om hus G.
c. Förstärk stråket från norra till den södra delen
av campus och vidare ner till Munksjön.
d. Identifiera och säkra verksamhetslokaler utanför
nuvarande campus.

2. Ett campus som stödjer verksamhetens utveckling
a. Expandera Tekniska Högskolans verksamhet i hus A och B.
b. Arbeta med utveckling av lokalerna för Tekniska Högskolan i hus E.
c. Bygga och inreda hus K.
d. Utreda Hälsohögskolans behov.
e. Genomföra arbetet med lokalförsörjningsplaner.
f. Identifiera och utveckla exponeringsytor.
g. Utveckla ett teknikcentrum.

3. Ett hållbart campus
a. Tillföra grönytor på campus.
b. Utveckla Munksjöparken som en grön oas.
c. Förbättra cykelparkering och trafiksäkra cykelleder.
d. Genomföra parkeringsutredning för hela campus.
e. Se över yttre miljö ur tillgänglighets- och trygghetsperspektiv.
f. Identifiera områden för studentbostäder.

4. Ett campus i nära samspel med omvärlden
a. Utveckla ”Jönköping Science City”.
b. Underhålla och skapa nya kontakter med välfärdsföretag
och Region Jönköpings län.
c. Uppmuntra och möjliggöra närliggande lokaler för verksamhet
med täta samverkanskopplingar till Jönköping University.
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CAMPUSPLAN FÖR JÖNKÖPING UNIVERSITY
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Campusplanen är framtagen i samarbete mellan:

