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Detaljplan för fotbollsarena på del av Torpa 2:1 m.fl. 

Naturskyddsföreningen i Jönköping vill framföra följande synpunkter på förslaget till 

detaljplan: 

Det är ett utmärkt förslag att lägga en fotbollsarena på den gamla soptippen, trots att 

nödvändig pålning medför risk för tillfälliga olägenheter för omgivningen och påspädning av 

befintliga föroreningar i Munksjön. Eftersom platsen är synnerligen olämplig för bostads-

bebyggelse, är det en fördel att marken kan komma till användning för bollspel och annan 

idrott.  

Det finns också en viss risk för att området kan översvämmas i samband med kraftiga regn 

och snösmältning och höga flöden i Tabergsån. Det finns ytterligare komplikationer i området 

genom att dagvattenledningen från Söder och Torpa mynnar i närheten, liksom att frågan om 

utfyllnad i Munksjön och eventuell konstgjord ö vid kvarteret Lappen inte är avgjord. 

Kapaciteten för Tabergsåns vattenflöde vid mynningen är redan idag begränsad.  

En fotbollsplan är förmodligen inte så känslig för översvämning. Det kanske t.o.m. finns 

någon lämplig utformning som kan väljas för att mildra påverkan vid en sådan händelse, en 

s.k. klimatanpassning. Troligen är en gräsyta att föredra framför konstgräs om man ser till 

miljöpåverkan. Det finns tydligen olika bra kvaliteter för konstgräs, men alla kan förorsaka 

mer mikroplast ut i vattensystemen och slutligen hamnar plastskräpet i Vättern. 

Trafik 

Det finns andra fördelar med en fotbollsarena vid Jordbrovallen, och det är att både 

trafikföring och bilparkering kan få en bra lösning jämfört med dagens problem vid 

Stadsparksvallen. Kollektivtrafik finns dessutom i närheten och det är betydligt lättare att ta 

sig dit per cykel. Inga backar som avskräcker. Dessutom finns planer på att förbättra 

cykelstråken från flera håll, vilket gläder fler cyklister än de med fotbollsintresse. Flera 

stadsdelar med högt invånarantal kommer att få relativt nära till arenan och dessutom 

kommer området söder om Munksjön att befolkas inom en snar framtid. 
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