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Sammanställning av anmälda informationshandlingar till Nämnd för trafik, infrastruktur och 
miljö 2019-11-19

Ärendetyp Ärenderubrik
Protokoll  Protokoll nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 2019-10-15

 Protokoll presidium - nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 2019-11-07
 Protokoll AB Transitio Styrelsesammanträde 2019-09-12

Inkomna handlingar  RJL 2019/1259 Vaggeryds kommun- beslut Kf 2019-09-30 § 105, Avtal avseende kommunal och 
regional medfinansiering av järnvägen Jönköping-Vaggeryd-Värnamo/Nässjö

 Minnesanteckningar ÅVS Kust-till kustbanan 2019-06-17
 Minnesanteckningar politisk samverkansgrupp Krösatågen 2019-10-10

Utgående skrivelser

Regeringsbeslut

Cirkulär från SKL

Beslut från SKL

Övrigt

RJL 2019/10
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Sammanställning av anmälda vidaredelegationsbeslut till Nämnd för trafik, infrastruktur och 
miljö 2019-11-19
Ärendetyp Ärenderubrik Diarienummer Beslutsdatum Beslutsdelegat
TIM 4.1.4 Tilläggs/ändringsbeslut avseende budgetramar 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
RJL 2019/173 2019-10-03 Jane Ydman

TIM 4.2.1 Tilläggsavtal serviceresor RJL 2019/1471 2019-10-07 Carl-Johan Sjöberg
TIM 4.4.1 Delegationsrapport färdtjänst september 2019 RJL 2019/461 2019-10-10 Björn Elm
TIM 4.2.1 Avtal kundräkningssystem kollektivtrafik RJL 2019/676 2019-10-24 Carl-Johan Sjöberg
TIM 4.2.1 Avtal avseende konsultinsats Regnér Management 

AB
RJL2019/318 2019-10-29 Carl-Johan Sjöberg

TIM 4.2.1 Avtal avseende konsultinsats Mattias Brandt AB RJL2019/318 2019-10-29 Carl-Johan Sjöberg
TIM 4.2.1 Begäran om allmän handling,  upphandling 

Serviceresor 2020
RJL 2019/2392 2019-10-30 Carl-Johan Sjöberg

RJL 2019/9
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Dokument
Utskriftsdatum: 2019-11-01 Utskriven av: Emma Lindqvist

Diarieenhet: Region Jönköpings län Sekretess: Visas ej

Beskrivning av sökning:

Remisser i oktober  2019

Id I/U/K Beskrivning Ansvarig
Datum Avsändare/Mottagare Avdelning
Ärendenummer Ärendemening Dokumenttyp
132059 K Remissversion Trafikförsörjningsprogram 2020 

2023 Beslutat RS 190605
Erik Andersson

2019-10-22 Region Blekinge Länstrafiken
RJL 2019/2433 Remissbehandling av Trafikförsörjningsprogram 

för Blekinge 2020-2023 för synpunkter

Svar senast 2019-11-10

REMISS

2019.11808 I Remiss - Digifysiskt vårdval – Tillgänglig 
primärvård baserad på behov och kontinuitet

Nathalie Bijelic Eriksson

2019-10-14 Socialdepartementet Regionens åtagande
RJL 2019/2443 Remiss - Digifysiskt vårdval – Tillgänglig 

primärvård baserad på behov och kontinuitet

Svar senast 2020-01-14

REMISS

2019.12368 I Missiv - Utställning Översiktplan 2040 Habo 
Kommun

Elisabet Eriksson

2019-10-28 Habo kommun Regionens åtagande
RJL 2019/2563 Översiktsplan Habo kommun

Svar senast 2020-01-12

REMISS
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Dokument
Utskriftsdatum: 2019-11-01 Utskriven av: Emma Lindqvist

Diarieenhet: Region Jönköpings län Sekretess: Visas ej

Beskrivning av sökning:

Motioner i oktober 2019

Id I/U/K Beskrivning Ansvarig
Datum Avsändare/Mottagare Avdelning
Ärendenummer Ärendemening Dokumenttyp
2019.12356 I Motion - Vatten, livsmedel och potentiellt 

miljöproblem
Lena Strand

2019-10-28 Moderaterna Regionens åtagande
RJL 2019/2561 Motion - Vatten, livsmedel och potentiellt 

miljöproblem
MOTION

2019.12357 I Motion - Upplys om vårdens verkliga kostnader Lena Strand
2019-10-28 Moderaterna Regionens åtagande
RJL 2019/2562 Motion - Upplys om vårdens verkliga kostnader MOTION
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2)

2019-10-16 Dnr 2019/2485

Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö

Ersättningar från Försäkringskassan för 
resor med kollektivtrafik
Bakgrund
På sammanträdet den 17 september 2019 gav nämnden för trafik, infrastruktur och 
miljö regionledningskontoret i uppdrag att utreda vilka ekonomiska stöd personer 
med sjuk- eller aktivitetsersättning har möjlighet att få från Försäkringskassan 
avseende resor med kollektivtrafik. 

Information
Det finns inget generellt stöd just för resor med kollektivtrafik men för personer 
med funktionsnedsättning finns möjlighet att söka merkostnadsersättning. Med 
merkostnader menas kostnader som beror på en funktionsnedsättning och är 
utöver vad som är vanligt för personer i samma ålder. Försäkringskassan bedömer 
vad som är merkostnader. 

Från <https://www.forsakringskassan.se/privatpers/funktionsnedsattning/merkostnadsersattning-for-
vuxna>: 

Du kan få merkostnadsersättning om
 du har en funktionsnedsättning som kan antas bestå i minst ett år
 du har merkostnader på minst 11 625 kronor per år på grund av din 

funktionsnedsättning
 du har fyllt 18 år och inte har en underhållsskyldig förälder
 du är försäkrad i Sverige. Det är du om du bor här, men det finns 

några undantag från den regeln.

Ett exempel: Du kan normalt inte få ersättning för att köpa en cykel. Men 
om du behöver anpassa cykeln för att kunna cykla trots din 
funktionsnedsättning så kan du ha rätt till merkostnadsersättning. I det 
fallet får du ersättning för kostnaden för att anpassa cykeln – du får inte 
ersättning för vad cykeln kostade utan anpassning.
Det går inte att räkna upp allt som kan vara merkostnader. Men det kan till 
exempel vara kostnader för
o hälsa och vård, till exempel patientavgifter och läkemedel upp till 

högkostnadsskyddet
o specialkost som du behöver på grund av din funktionsnedsättning
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o ökat slitage på kläder, skor, och inredning eller för tvätt och rengöring
o resor med färdtjänst, sjuk- och behandlingsresor som inte ersätts av 

kommunen eller regionen
o resor med egen bil om du har svårt att åka kollektivt
o att hyra eller köpa hjälpmedel,
o hjälp i den dagliga livsföringen, till exempel hemtjänst, kostnad för 

god man eller städhjälp
o anpassade fritidsaktiviteter.

Du kan inte få merkostnadsersättning för sådant du kan få gratis av 
kommunen eller regionen. Det betyder till exempel att vid sjukresor kan 
du bara få ersättning upp till högkostnadsskyddet.
Likaså kan du inte få merkostnadsersättning för hjälpmedel om det finns ett 
likvärdigt hjälpmedel att låna gratis från kommunen eller regionen. Därför 
bör du kontakta kommunen eller regionen innan du köper hjälpmedel som 
du behöver på grund av din funktionsnedsättning.
Kostnaden fördelas över hela den period du använder varan
Om en merkostnad gäller en produkt som kan användas i flera år fördelas 
kostnaden över hela den period som du använder produkten. Sådana 
produkter kan till exempel vara möbler eller vitvaror, som beräknas hålla i 
tio år. Det betyder att om du behöver en tvättmaskin på grund av din 
funktionsnedsättning, och tvättmaskinen kostar 6 000 kronor får du räkna 
med en merkostnad på 600 kronor per år i tio år.

 
Dina merkostnader är minst 30 225 kronor per år.
Du kan få maxbeloppet 2 713 kronor per månad.

 Merkostnader per år och ersättning per månad
Dina merkostnader är minst 11 625 kronor per år.
Du kan få 1 163 kronor per månad.
Dina merkostnader är minst 16 275 kronor per år.
Du kan få 1 550 kronor per månad.
Dina merkostnader är minst 20 925 kronor per år.
Du kan få 1 938 kronor per månad.
Dina merkostnader är minst 25 575 kronor per år.
Du kan få 2 325 kronor per månad.
Dina merkostnader är minst 30 225 kronor per år.
Du kan få maxbeloppet 2 713 kronor per månad.

.
REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
t.f. Regiondirektör

Carl-Johan Sjöberg 
Trafikdirektör

9



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö           
§§ 110-133
Tid: 2019-09-17 kl.09.00-15.30

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§132 Uppdrag

Beslut
Nämnden

 Ger regionledningskontoret i uppdrag att utreda vilka 
ekonomiska stöd personer med sjuk- eller 
aktivitetsersättning har att få av försäkringskassan för 
resor med kollektivtrafik.

Beslut skickas till
Regionledningskontoret

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Marcus Eskdahl 
Ordförande

Etelka Huber (MP) Anders Gustafsson (SD)

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur 
och miljö §§ 140-158
Tid: 2019-11-07 kl.08.30-10.45

Plats: Regionens hus, sal B

§147 Försäljning respektive köp av Itinofordon
Diarienummer: RJL 2019/2484

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden

 Ställa sig bakom förslaget om att godkänna försäljning 
respektive köp av Itino-fordon med Västtrafik. Summan 
att erhålla för Region Jönköpings län uppgår netto till 
19 935 000 kronor.

Sammanfattning 
Region Jönköpings län äger efter lösen av leasingavtal med 
Handelsbanken tolv stycken Itino-tåg. Tre stycken av Itino-tågen 
med två vagnar har sedan november 2015 hyrts ut till Västtrafik 
samtidigt som Region Jönköpings län, genom Jönköpings 
Länstrafik hyrt ett tre-vagnars Itino-tåg av Västtrafik. Efter att 
leasingkontraktet är löst är det möjligt att genomföra försäljning 
respektive köp av tågen.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-11

Beslutet skickas till 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

Leif Andersson 
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman
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2019-10-11 RJL2019/2484

Regionfullmäktige

Försäljning respektive köp av Itino-
fordon
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige 

1. godkänna försäljning respektive köp av Itino-fordon med Västtrafik. 
Summan att erhålla för Region Jönköpings län uppgår netto till 
19 935 000 kronor.

2. ge regionstyrelsen fullmakt att lämna anbud och teckna avtal angående 
försäljning av Itino-fordonen.

Sammanfattning
Region Jönköpings län äger efter lösen av leasingavtal med Handelsbanken tolv 
stycken Itino-tåg. Tre stycken av Itino-tågen med två vagnar har sedan november 
2015 hyrts ut till Västtrafik samtidigt som Region Jönköpings län, genom 
Jönköpings Länstrafik hyrt ett tre-vagnars Itino-tåg av Västtrafik. Efter att 
leasingkontraktet är löst är det möjligt att genomföra försäljning respektive köp av 
tågen.

Information i ärendet
Bakgrundsbeskrivning
Region Jönköpings län äger efter lösen av leasingavtal med Handelsbanken 12 
stycken Itino-tåg. Tre stycken av Itino-tågen med två vagnar har sedan november 
2015 hyrts ut till Västtrafik samtidigt som Region Jönköpings län, genom 
Jönköpings Länstrafik hyrt ett tre-vagnars Itino-tåg av Västtrafik. Efter att 
leasingkontraktet är löst är det möjligt att genomföra försäljning och köp av tågen.

Av administrativa skäl anses det enklare att vardera part äger sina fordon själva, 
exempelvis när det gäller kommande investeringar i nytt signalsystem samt 
underhållsåtgärder. Tågen är redan idag omlackerade i respektive 
trafikhuvudmans färgsättningar. Köpet från Region Jönköpings läns sida kommer 
genomföras som en direktupphandling då det är det enda tre-vagnars tåget som är 
i bruk förutom de som Region Jönköpings län redan innehar. Köpet är därför 
undantaget från upphandlingsreglerna då det inte finns någon konkurrens på 
säljarsidan, (6 kap 7 § LUF).
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Ersättningarna som ska erläggas är beräknade med bokförda restvärden som 
grund. Försäljning respektive köp av tågen bedöms vara kostnadsneutrala i 
Länstrafikens driftsbudget. Försäljningspris för de tre två-vagnars tågen är totalt 
40 585 000 kronor och inköpspris för tre-vagnars tåget är 20 650 000 kronor. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-11

Beslut skickas till
Länstrafiken – trafikdirektör 
Länstrafiken – ekonomichef
Regionledningskontoret – Ekonomi

REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
t.f. Regiondirektör

Carl-Johan Sjöberg
Trafikdirektör
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur 
och miljö §§ 140-158
Tid: 2019-11-07 kl.08.30-10.45

Plats: Regionens hus, sal B

§148 Ombordutrustning på Itinotåg för nytt 
signalsystem, ERTMS
Diarienummer: RJL 2019/2483

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden

 Ställa sig bakom förslaget att godkänna investering i 
ombordutrustning för nytt signalsystem, ERTMS på Itino-
tåg för Jönköpings Länstrafik till en kostnad på 
27 000 000 kronor.

Sammanfattning 
Trafikverket arbetar med att införa ett nytt signalsystem för 
järnvägstrafiken i Sverige. European Railway Traffic 
Management System, ERTMS, bygger på en gemensam europeisk 
standard. För att tågen ska kunna köra på järnvägen efter 
införandet måste ny ombordutrustning installeras. På södra 
stambanan, som går igenom Nässjö, ska systemet vara installerat i 
början av 2023.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-11.

Beslutet skickas till 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Vid protokollet

Linda Byman
Justeras
Leif Andersson 
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar
Linda Byman
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2019-10-11 RJL 2019/2483

Regionfullmäktige

Ombordutrustning på Itino-tåg för nytt 
signalsystem, ERTMS
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige 

 godkänna investering i ombordutrustning för nytt signalsystem, ERTMS 
på Itino-tåg för Jönköpings Länstrafik till en kostnad på 27 000 000 
kronor.

Sammanfattning
Trafikverket arbetar med att införa ett nytt signalsystem för järnvägstrafiken i 
Sverige. European Railway Traffic Management System, ERTMS, bygger på en 
gemensam europeisk standard. För att tågen ska kunna köra på järnvägen efter 
införandet måste ny ombordutrustning installeras. På södra stambanan, som går 
igenom Nässjö, ska systemet vara installerat i början av 2023.   

Information i ärendet
Bakgrundsbeskrivning
Trafikverket arbetar med att införa ett nytt signalsystem för järnvägstrafiken i 
Sverige. European Railway Traffic Management System, ERTMS, bygger på en 
gemensam europeisk standard. Med denna blir det på sikt enklare för tågtrafik 
mellan länderna. EU:s vision är att transporterna med järnväg ska öka i Europa. 
För att tågen ska kunna köra på järnvägen efter införandet måste ny 
ombordutrustning installeras. På södra stambanan, som går genom Nässjö, ska 
systemet vara installerat i början av 2023. 2035 beräknas ERTMS vara infört i sin 
helhet i Sverige.

AB Transitio leder ett upphandlingsprojekt avseende ombordutrustning där 
Jönköpings Länstrafik har option på att avropa. Ett beslut om avrop behöver tas i 
december 2019 enligt tidplan för införande även om installationerna och 
utgifterna för utrustningen kommer först 2022. Utgiften finns med i den 
långsiktiga investeringsplanen.

Avskrivningstiden på investeringen är tio år. I kostnaden på 27 000 000 kronor 
ingår förutom själva ombordutrustningen även installation, typningskostnader 
samt projektkostnader. Utrustningen installeras på samtliga tio Itino-tåg som 
innehas av Jönköpings Länstrafik.
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Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-11.

Beslut skickas till
Länstrafiken – trafikdirektör 
Länstrafiken - ekonomichef
Regionledningskontoret – Ekonomi

REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
t.f. Regiondirektör

Carl-Johan Sjöberg 
Trafikdirektör
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur 
och miljö §§ 140-158
Tid: 2019-11-07 kl.08.30-10.45

Plats: Regionens hus, sal B

§155 Motion - Tillgänglig och anpassad buss för 
långvarigt sjuka och funktionsnedsatta
Diarienummer: RJL 2019/250

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden

 Att motionen anses vara besvarad
Sammanfattning 
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet har inkommit med en motion: 
Tillgänglig och anpassad buss för långvarigt sjuka och 
funktionsnedsatta, där man föreslår:

 Att en utredning görs för att undersöka huruvida det finns 
en möjlighet att införa en liknande verksamhet som 
”Solbussen” även i Region Jönköpings län.

Nämndens ledamöter har getts möjlighet att inkomma med inspel 
över motionen.
Vid nämndsammanträdet 2019-06-25 återremitterades ärendet till 
länsrådet för funktionsnedsättningar.

Beslutsunderlag 
 Protokoll Länsrådet för funktionsnedsättningar 2019-09-

12
 Protokollsutdrag nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

2019-06-25
 Motionssvar daterad 2019-06-12
 Protokollsutdrag från presidiet 2019-06-12
 Protokollsutdrag från presidiet 2019-05-21
 Protokollsutdrag från nämnden 2019-03-19
 Protokollsutdrag från presidiet 2019-03-06
 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott 

2019-02-19
 Protokollsutdrag från regionfullmäktige 2019-02-05
 Motion; Tillgänglig och anpassad buss för långvarigt 

sjuka och funktionsnedsatta, daterad 2019-01-24
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur 
och miljö §§ 140-158
Tid: 2019-11-07 kl.08.30-10.45

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Presidiet föreslår att motionen anses vara besvarad.

Beslutet skickas till 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Leif Andersson 
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman
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Protokoll 

Länsrådet för funktionsnedsättningar, LFF 

Tid: 2019-09-12  kl. 13:00-16:00 

Plats: Regionens hus, Jönköping, sal A 

Närvarande: 

Sibylla Jämting, RJL, ordförande 

Magnus Backstig, FR 

Rebecka Carlsson, FR 

Elisabeth Englund, RJL 

Hanna Forsén, FR 

Mona Joelsson, DHR ersätt 

Britt Johansson, FR 

Maria List-Slotte, RJL, sekreterare 

Emma Nilsson, FR 

Annica Nordqvist, RJL, ersätt 

Egon Reiver, FR 

Anita Svenningsson, FR 

Elisabeth Wahlström, RJL 

Lars Winborg, FR 

Anders Johansson § 31 

Viktor Karlsson § 31 

§ 27 Mötet öppnas 

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.  

§ 28 Fastställande 

Förslag till dagordning fastställs.  

§ 29 Val av justerare 

Hanna Forsén utses att jämte ordförande justera dagens protokoll  

§ 30 Studiebesök linjebuss 
JLT har ställt upp en linjebuss som nyligen upphandlats vid Regionens 
Hus. Frank Edberg från Länstrafiken tillsammans med busschaufför ger 
en kort beskrivning av bussens funktioner ur ett tillgänglighetsperspektiv. 
Därefter följer en diskussion om bra och mindre bra funktioner i de nya 
bussarna. LFF bereds möjlighet att lämna synpunkter inför nästa 
avtalsperiod. 

 Följande synpunkter avser bussens utformning 

 Dörrar är bredare än tidigare vilket medför svårigheter för 
personer som sitter i manuell rullstol att komma upp på bussen 
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(utan att använda ramp) då stödhandtagen är placerade för långt 
ifrån varandra. 

 Det bör finnas en bättre lösning på ramp både gällande lutning 
men även hantering (liknande tåg-ramp) 

 Skydd vid rullstolsplats måste vara användbar för personer i 
rullstol (lätt att fälla ut och inte för tung) 

 Stop-knappar ska ha rätt information på punktskrift (text ska 
matcha symbol) 

 Anrop ska fungera både inne i buss men också utanför för att 
säkerställa att person kommer på rätt buss. 
 

Följande avser generell tillgänglighet: 

 Ur ett helhetsperspektiv bör Regionen samverka med 
kommunerna vid utformande av hållplatser.  

 Ekonomiska förutsättningar så att kontinuerlig och återkommande 
utbildning genomförs för chaufförer, både vad tillgänglighet 
innebär men även i bemötande. Utbildningen bör innehålla 
praktiska moment, gärna i samverkan med 
funktionshinderrörelsen som bidrar med egen erfarenhet. 

 Kan kollektivtrafiken bli tillgänglig även för doft- och elöverkänsliga 
personer? 
 

Följande avser synpunkter inför nästa upphandling: 

 Kravspecifikationer måste ta hänsyn till krav på tillgänglighet 
utifrån behov, inte enbart styras av vad som finns på marknaden.  

 JLT bör efterfråga expertkunskap av funktionshinderrörelsen för 
att säkerställa tillgänglighet men framför allt användbarhet inför 
nya upphandlingar. 

 
§ 31 Hur arbetar Region Jönköpings län med nya webb-direktivet? 

Anders Johansson och Viktor Karlsson från Kommunikationsavdelningen 
informerar om nya webbdirektivet, en lag som avser att öka den digitala 
tillgängligheten. Direktivet riktar sig i första hand till offentlig verksamhet 
som landsting, kommuner och myndigheter och träder i kraft under 2019. 
Syftet är att säkerställa att webbplatser och appar är möjliga att uppfatta, 
hantera, begripa och de ska även vara robusta. Region Jönköpings län 
arbetar utifrån webb-standard WCAG 2.1 (AA nivå enligt DIGG, 
myndigheten för digital förvaltning). På regionens hemsida kommer 
information att finnas samt länk till DIGG. Regionen kommer även att ge 
användare möjlighet att påtala brister och utveckla testmetodiken.  
 
LFF ger medskicket att Kommunikationsavdelningen bör använda bild-
stöd i olika kommunikationssammanhang. Bild-stöd kan vara ett 
komplement som gynnar flera målgrupper. I ett inkluderande samhälle 
ska det finnas möjlighet att använda olika sätt för tillgodose information. 
Bild-stöd och text bör komplettera varandra. 
 

§ 32 LFF-ärenden: 
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Motion - Tillgänglig och anpassad buss för långvarigt sjuka och 
funktionsnedsatta (RJL 2019/250)  
Funktionshinderrörelsen informerar om befintlig buss från Nilsbuss som 
snart kommer att tas ur drift. Nilsbuss re-investerar inte men annan privat 
aktör (Reinholds buss) har beslutat införskaffa tillgänglig buss under 
2020 (april). Representanterna i LFF anser inte att det finns behov av en 
ytterligare buss.  
 
Beslut: LFF anser inte att det i dagsläget finns behov av en ytterligare 
buss. LFF föreslår däremot regionen att utreda möjligheten att 
subventionera de hyrkostnader som föreningar har i samband med 
utflykter när denna typ av buss är nödvändig att hyra in. 
 
Petition angående busstaxor för personer med 
funktionsnedsättning  
Delges LFF för kännedom  
 
Reglemente för LFF 
Regionstyrelsen har fastslagit reglemente för LFF som gäller från januari 
2019. Reglementet finns publicerat och kan läsas på Regionens 
hemsida. 
 
Lägerverksamhet för barn med funktionsnedsättning 
Länsföreningen för diabetes har lyft frågan på vilket sätt politiker och 
tjänstemän kan möjliggöra att sjukvårdspersonal medverkar på läger och 
andra sammankomster som kräver utbildad personal. Tidigare har detta 
varit möjligt och insatserna har avlönats. Tänkbar orsak kan vara 
ändrade krav på dokumentation. Frågan har skickats vidare till hälso- 
och sjukvårdsdirektören. Avvaktar svar.  
 

§ 33 Information om aktuella ämnen från 
Funktionsrätt Jönköpings län: 
Funktionsrätt, FR, har tillfrågats av Jönköpings kommun att inventera 
den fysiska tillgängligheten av nio naturområden.  
Det finns brister i ledsagarservice länsövergripande. Samarbete har 
påbörjats med Folkhögskola som har assistansutbildning. Bland annat 
diskuteras möjligheten att tillhandahålla personer, i behov av ledsagare, i 
de praktiska momenten av utbildningen. 
En ansökan har lämnats till Allmänna arvsfonden som avser det digitala 
utanförskapet. 
 
Nämnd för Folkhälsa sjukvård 
Budgetarbetet är igång. Några av punkterna: 

 Satsningar på personer med stora vårdbehov eller kroniska 
sjukdomar 

 Systematisera det preventiva folkhälsoarbetet med syfte att 
utjämna skillnader i hälsa. 

 Utveckla Lärcafé att omfatta hela länet  
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 Utveckla och implementera patientkontrakt (SIP) på vårdcentraler 
i länet 

 Utveckla den nära vården för att möta multisjuka och äldres behov  

 Standardiserade vårdförlopp (SVF-metodik) finns inom 
cancervården. Fler diagnoser ska omfattas i fortsatt arbete.  

 Öka samarbete med kommunerna i länet avseende palliativa 
vårdhem  

 Under 2020 skapa en mottagning för uppföljning av sena 
komplikationer till följd av en cancersjukdom som barn.  

 screening av tjock- och ändtarmscancer 

 Metoden ”alternativ till våld” (ATV) har testats under två år med 
positivt resultat. Med hjälp av statliga medel ska projektet utvidgas 
till att omfatta hela länet.  

 Underlätta övergången från barn till vuxenhabilitering 

 Vaccination av papillom till pojkar 
 

Nämnd för ANA: 
Förslag finns att bilda ett kulturutskott som behandlar kulturfrågor. Drift 
av Spira diskuteras. Ska regionen eller annan entreprenör driva? 

 
Nämnd för TIM: 
Budgetfrågor som berör färdtjänst och riksfärdtjänst diskuteras, bland 
annat sjukresor och utnyttjandet av behandlingsresor. Nytt regelverk ska 
tas fram (revideras). Regelverket finns publicerat och kan läsas på 
hemsida  
http://www.jlt.se/resande/?moduleid=28 
 

§ 34 Övrigt 

 Frågor: 

1) Varför kan inte Regionen registrera numret som man ringer ifrån när 
man kontaktar vården/mottagningen? Det skulle underlätta för personer 
med funktionsnedsättningar. 

Maria har kontaktat tele-Q ansvarig med följande svar: När man ringer in 
till teleQ har de allra flesta mottagningar funktionen där numret som man 
ringer ifrån registreras. Om man inte knappar in något nummer är det 
detta nummer som visas. Det fungerar inte när man ringer från en växel. 
Möjligheten finns alltid att knappa in nummer för att inte 
uppringningsnummer ska visas.  

2) Varför kan man inte se patientens läkemedelslista i journalen på ”1177 

- mina vårdkontakter”?  

Sekreterare får i uppdrag att utreda frågan och återkomma med svar vid 

nästa sammanträde 

3) Fler och fler mottagningar tar bort receptioner och väljer att ersätta 

dessa med incheckningsautomat vid vårdbesök. SRF ställer sig frågan 
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hur detta ska fungera för personer med nedsatt syn eller helt blinda? 

Sekreteraren får i uppdrag att utreda frågan och återkomma med svar 

vid nästa sammanträde 

   

§ 35 Avslutning 
Ordförande tackar för bra diskussioner. Nästa sammanträde är den 21 
november 2019. 

 

Vid protokollet 

 

Maria List-Slotte 

 

Justeras  

 

Sibylla Jämting   Hanna Forsén 
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PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö           
§§ 98-109
Tid: 2019-06-25 kl.09.00-11.55

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§106 Motion - Tillgänglig och anpassad buss för 
långvarigt sjuka och funktionsnedsatta
Diarienummer: RJL 2019/250

Beslut 
Nämnden beslutar

 Att ärendet återremitteras så att länsrådet för 
funktionsnedsättningar ges möjlighet att uttala sig i frågan.

Reservationer
Moderaterna reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Sammanfattning 
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet har inkommit med en motion: 
Tillgänglig och anpassad buss för långvarigt sjuka och 
funktionsnedsatta, där man föreslår:

 Att en utredning görs för att undersöka huruvida det finns 
en möjlighet att införa en liknande verksamhet som 
”Solbussen” även i Region Jönköpings län.

Nämndens ledamöter har getts möjlighet att inkomma med inspel 
över motionen.

Beslutsunderlag 
 Motionssvar 2019-06-12
 Protokollsutdrag från presidiet 2019-06-12
 Protokollsutdrag från presidiet 2019-05-21
 Protokollsutdrag från nämnden 2019-03-19
 Protokollsutdrag från presidiet 2019-03-06
 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott 

2019-02-19
 Protokollsutdrag från regionfullmäktige 2019-02-05
 Motion; Tillgänglig och anpassad buss för långvarigt 

sjuka och funktionsnedsatta, daterad 2019-01-24

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Bengt Petersson (C) yrkar att ärendet återremitteras så att 
länsrådet för funktionsnedsättningar ges möjlighet att uttala sig i 
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PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö           
§§ 98-109
Tid: 2019-06-25 kl.09.00-11.55

frågan.
Förslaget bifalls av Arnold Carlzon (KD) Etelka Huber (MP) och 
Tommy Bengtsson (V).
 
Eva Nilsson (M) yrkar bifall till att motionen ska anses vara 
besvarad och att ärendet ska avgöras idag.

Beslutsgång 
Ordföranden lägger förslagen under proposition och finner att 
ärendet återemitteras enligt Bengt Peterssons (C) förslag.

Beslutet skickas till 
Presidiet, nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
Länsrådet för funktionsnedsättningar, LFF

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Marcus Eskdahl 
Ordförande

Carl-Johan Lundberg (M) Carl Fridolfsson (BA)

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman
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SKRIVELSE 1(2)

2019-06-12 RJL 2019/250

Regionfullmäktige

Motionssvar - Tillgänglig och anpassad 
buss för långvarigt sjuka och 
funktionsnedsatta
Förslag till beslut
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

1. Motionen anses vara besvarad utifrån motionsunderlag 
2. Att någon utredning inte behövs göras utifrån att kommersiell aktör redan 

finns.

Sammanfattning
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet föreslår i motionen Tillgänglig och anpassad buss 
för långvarigt sjuka och funktionsnedsatta:

 Att en utredning görs för att undersöka huruvida det finns en möjlighet att 
införa en liknande verksamhet som ”Solbussen” även i Region Jönköpings 
län.

Nämnden har fått information och motionen har behandlats i  presidiet. Presidiet 
föreslår nämnden anse motionen besvarad.

Information i ärendet
Inom Region Kalmar län finns ett koncept med en specialanpassad buss för 
resenärer med speciella behov som kallas Solbussen. Solbussen är en verksamhet 
som drivs av Kalmar länstrafik för att ge personer som är långvarigt sjuka 
och/eller funktionshindrade möjlighet att åka på utflykter och resor som annars 
inte skulle vara möjliga. Med Solbussen ska personer med funktionsnedsättning 
eller långvarig sjukdom ges möjlighet att ta del av kultur- och naturupplevelser. 
Bussen beställs via länets olika handikappsorganisationer, kommunala 
äldreboenden, träffpunkter och liknande. 

Solbussen är specialbyggd och kan anpassas efter hur många rullstolsburna 
resenärer och extrautrustning som ska med på resan. Det är resenärernas behov 
som avgör hur bussen anpassas. Totalt kan sex rullstolsburna resenärer resa 
samtidigt och används sittplatserna finns det rum för 46 resenärer ombord. Det 
finns även handikapptoalett och lift. En startavgift tas ut och därefter är avgiften 
baserad på hur många dygn bussen hyrs och hur många mil bussen körs.
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SKRIVELSE 2(2)

RJL 2019/250

Region Jönköpings län har i dagsläget ingen motsvarande verksamhet. 
Verksamheten som bedrivs i Region Kalmar läns regi liknar traditionell 
beställningstrafik som saknar den regelbundenhet i turutbud och linjesträckning 
som oftast kännetecknar upphandlad kollektivtrafik. 
Det finns ett bussbolag med huvudsäte i Vimmerby och med depå i bland annat 
Eksjö (Nilsbuss) som erbjuder möjligheten att hyra en specialanpassad buss som 
kan anpassas efter flera olika behov hos resenärerna. Denna buss har sitt ursprung 
i Ädelfors folkhögskola som utvecklade konceptet och senare sålde fordonet till 
Nilsbuss. Enligt uppgift från Nilsbuss förekommer det ganska ofta beställningar 
från olika föreningar i Jönköpings län. Resorna kan vara av endags- eller 
flerdagskaraktär.

Som regional kollektivtrafikmyndighet görs bedömningen att detta är en typ av 
trafik som det finns ett kommersiellt intresse i genom Nilsbuss, vilket gör att det 
inte är förenligt med det uppdrag Region Jönköpings län, Jönköpings Länstrafik 
har enligt kollektivtrafiklagen och därtill kommande möjlighet att besluta om 
allmän trafikplikt. Med allmän trafikplikt menas enligt EU-förordningen 
(1370/2007) om kollektivtrafik, de krav som en behörig myndighet definierar eller 
fastställer för att sörja för kollektivtrafik av allmänt intresse som ett trafikföretag 
inte skulle ha något eget kommersiellt intresse av att bedriva utan att få ersättning 
eller åtminstone inte i samma omfattning eller på samma villkor.

Beslutsunderlag
 Motionssvar 2019-06-12
 Protokollsutdrag får presidiet 2019-06-12
 Motionsunderlag 2019-05-28
 Protokollsutdrag från nämnden 2019-03-19
 Protokollsutdrag från presidiet 2019-03-06
 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott 

2019-02-19
 Protokollsutdrag från regionfullmäktige 2019-02-05
 Motion; Tillgänglig och anpassad buss för långvarigt sjuka och 

funktionsnedsatta, daterad 2019-01-24

Beslut skickas till
Regionstyrelsen

REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
T.f Regiondirektör

Carl-Johan Sjöberg 
Trafikdirektör
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur 
och miljö §§ 92 -101
Tid: 2019-06-12 kl.08.30-11.35

Plats: Regionens hus, sal B

§99 Motion - Tillgänglig och anpassad buss för 
långvarigt sjuka och funktionsnedsatta
Diarienummer: RJL 2019/250

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden

1. Motionen anses vara besvarad utifrån motionsunderlag 
2. Att någon utredning inte behövs göras utifrån att 

kommersiell aktör redan finns.

Sammanfattning 
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet har inkommit med en motion: 
Tillgänglig och anpassad buss för långvarigt sjuka och 
funktionsnedsatta, där man föreslår:

 Att en utredning görs för att undersöka huruvida det finns 
en möjlighet att införa en liknande verksamhet som 
”Solbussen” även i Region Jönköpings län.

Nämndens ledamöter har getts möjlighet att inkomma med inspel 
över motionen.

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag från presidiet 2019-05-21
 Protokollsutdrag från nämnden 2019-03-19
 Protokollsutdrag från presidiet 2019-03-06
 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott 

2019-02-19
 Protokollsutdrag från regionfullmäktige 2019-02-05
 Motion; Tillgänglig och anpassad buss för långvarigt 

sjuka och funktionsnedsatta, daterad 2019-01-24

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Presidiet föreslår att motionen ska anses vara besvarad utifrån 
motionsunderlaget, samt att någon utredning inte behövs göras 
utifrån att kommersiell aktör redan finns.

Beslutet skickas till 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur 
och miljö §§ 92 -101
Tid: 2019-06-12 kl.08.30-11.35

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Marcus Eskdahl 
Ordförande

Ordfö
Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman
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SKRIVELSE 1(2)

2019-05-28 RJL 2019/250

Regionledningskontoret
Carl-Johan Sjöberg

presidiet för Nämnd för trafik, infrastruktur och 
miljö

Motionsunderlag - Tillgänglig och anpassad 
buss för långvarigt sjuka och 
funktionsnedsatta

Inledning
Med anledning av motion från Mikael Ekvall, Vänsterpartiet lämnas information i 
ärendet till presidiet för Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö. Efter 
behandling i presidiet för Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö skrivs förslag 
till beslut. 

Information i ärendet
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet föreslår i motionen Tillgänglig och anpassad buss 
för långvarigt sjuka och funktionsnedsatta:

 Att en utredning görs för att undersöka huruvida det finns en möjlighet att 
införa en liknande verksamhet som ”Solbussen” även i Region Jönköpings 
län.

Inom Region Kalmar län finns ett koncept med en specialanpassad buss för 
resenärer med speciella behov som kallas Solbussen. Solbussen är en verksamhet 
som drivs av Kalmar länstrafik för att ge personer som är långvarigt sjuka 
och/eller funktionshindrade möjlighet att åka på utflykter och resor som annars 
inte skulle vara möjliga. Med Solbussen ska personer med funktionsnedsättning 
eller långvarig sjukdom ges möjlighet att ta del av kultur- och naturupplevelser. 
Bussen beställs via länets olika handikappsorganisationer, kommunala 
äldreboenden, träffpunkter och liknande. 

Solbussen är specialbyggd och kan anpassas efter hur många rullstolsburna 
resenärer och extrautrustning som ska med på resan. Det är resenärernas behov 
som avgör hur bussen anpassas. Totalt kan sex rullstolsburna resenärer resa 
samtidigt och används sittplatserna finns det rum för 46 resenärer ombord. Det 
finns även handikapptoalett och lift. En startavgift tas ut och därefter är avgiften 
baserad på hur många dygn bussen hyrs och hur många mil bussen körs.

Region Jönköpings län har i dagsläget ingen motsvarande verksamhet. 
Verksamheten som bedrivs i Region Kalmar läns regi liknar traditionell 
beställningstrafik som saknar den regelbundenhet i turutbud och linjesträckning 
som oftast kännetecknar upphandlad kollektivtrafik. 
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SKRIVELSE 2(2)

2016-04-04 RJL 2019/250

Det finns ett bussbolag med huvudsäte i Vimmerby och med depå i bland annat 
Eksjö (Nilsbuss) som erbjuder möjligheten att hyra en specialanpassad buss som 
kan anpassas efter flera olika behov hos resenärerna. Denna buss har sitt ursprung 
i Ädelfors folkhögskola som utvecklade konceptet och senare sålde fordonet till 
Nilsbuss. Enligt uppgift från Nilsbuss förekommer det ganska ofta beställningar 
från olika föreningar i Jönköpings län. Resorna kan vara av endags- eller 
flerdagskaraktär.

En av intentionerna i Kollektivtrafiklagen (2010:1065) är att mer kollektivtrafik 
ska bedrivas av kommersiella aktörer. Transportstyrelsen är tillsynsmyndighet och 
Trafikanalys har uppdraget att följa efterlevnaden av lagens intentioner. De båda 
myndigheterna har kritiserat de regionala kollektivtrafikmyndigheterna (de 
upphandlande enheterna) för att inte ta tillräckliga initiativ för att möjliggöra det 
kommersiella tillträdet på marknaden.

Som regional kollektivtrafikmyndighet görs bedömningen att detta är en typ av 
trafik som det finns ett kommersiellt intresse i genom Nilsbuss, vilket gör att det 
inte är förenligt med det uppdrag Region Jönköpings län, Jönköpings Länstrafik 
har enligt kollektivtrafiklagen och därtill kommande möjlighet att besluta om 
allmän trafikplikt. Med allmän trafikplikt menas enligt EU-förordningen 
(1370/2007) om kollektivtrafik, de krav som en behörig myndighet definierar eller 
fastställer för att sörja för kollektivtrafik av allmänt intresse som ett trafikföretag 
inte skulle ha något eget kommersiellt intresse av att bedriva utan att få ersättning 
eller åtminstone inte i samma omfattning eller på samma villkor.

REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
T.f Regiondirektör

Carl-Johan Sjöberg 
Trafikdirektör
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur 
och miljö §§ 67-87
Tid: 2019-05-21 kl.08.30-12.10

§74 Motion - Tillgänglig och anpassad buss för 
långvarigt sjuka och funktionsnedsatta
Diarienummer: RJL 2019/250

Beslut 
Presidiet

 Ger Länstrafiken i uppdrag att ta fram ett skriftlig 
faktaunderlag över motionen.

Sammanfattning 
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet har inkommit med en motion: 
Tillgänglig och anpassad buss för långvarigt sjuka och 
funktionsnedsatta, där man föreslår:

 Att en utredning görs för att undersöka huruvida det finns 
en möjlighet att införa en liknande verksamhet som 
”Solbussen” även i Region Jönköpings län.

Nämndens ledamöter har getts möjlighet att inkomma med inspel 
över motionen.

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag från nämnden 2019-03-19
 Protokollsutdrag från presidiet 2019-03-06
 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott 

2019-02-19
 Protokollsutdrag från regionfullmäktige 2019-02-05
 Motion; Tillgänglig och anpassad buss för långvarigt 

sjuka och funktionsnedsatta, daterad 2019-01-24

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Trafikdirektören informerar om att en kommersiell aktör som 
utför den här typen av resor redan finns. Ett faktaunderlag tas 
fram och presenteras för nämnden.

Beslutet skickas till
Länstrafiken

Plats: Regionens hus sal B
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur 
och miljö §§ 67-87
Tid: 2019-05-21 kl.08.30-12.10

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Marcus Eskdahl 
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman
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PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö           
§§ 37- 54
Tid: 2019-03-19 kl.09.15-14.20

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§46 Motion - Tillgänglig och anpassad buss för 
långvarigt sjuka och funktionsnedsatta
Diarienummer: RJL 2019/250

Beslut 
Nämnden

 ger regionledningskontoret i uppdrag att ta fram ett 
faktaunderlag i ärendet.

Sammanfattning 
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet har inkommit med en motion: 
Tillgänglig och anpassad buss för långvarigt sjuka och 
funktionsnedsatta, där man föreslår:

 Att en utredning görs för att undersöka huruvida det finns 
en möjlighet att införa en liknande verksamhet som 
”Solbussen” även i Region Jönköpings län.

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag från presidiet 2019-03-06
 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott 

2019-02-19
 Protokollsutdrag från regionfullmäktige 2019-02-05
 Motion Tillgänglig och anpassad buss för långvarigt sjuka 

och funktionsnedsatta, daterad 2019-01-24

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Nämndens ledamöter ges möjlighet att inkomma med inspel över 
motionen.

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret

Vid protokollet
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PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö           
§§ 37- 54
Tid: 2019-03-19 kl.09.15-14.20

Linda Byman

Justeras

Leif Andersson 
Ordförande

Bengt Sverlander (KD) Anders Gustafsson (SD)

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur 
och miljö §§ 33-51
Tid: 2019-03-06 kl.08.30-12.45

Plats: Regionens hus, sal B

§40 Motion - Tillgänglig och anpassad buss för 
långvarigt sjuka och funktionsnedsatta
Diarienummer: RJL 2019/250

Beslut 
Presidiet 

 Att till kommande nämndsammanträde anmäla motionen 
samt kortfattat informera om motionens innehåll och ge 
nämndens ledamöter möjlighet att komma med inspel, 

 samt ge regionledningskontoret i uppdrag att ta fram ett 
faktaunderlag i ärendet.

Sammanfattning 
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet har inkommit med en motion: 
Tillgänglig och anpassad buss för långvarigt sjuka och 
funktionsnedsatta, där man föreslår:

 Att en utredning görs för att undersöka huruvida det finns 
en möjlighet att införa en liknande verksamhet som 
”Solbussen” även i Region Jönköpings län.

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott 

2019-02-19
 Protokollsutdrag från regionfullmäktige 2019-02-05
 Motion Tillgänglig och anpassad buss för långvarigt sjuka 

och funktionsnedsatta, daterad 2019-01-24

Beslutet skickas till 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
Regionledningskontoret 

Vid protokollet

Linda Byman
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur 
och miljö §§ 33-51
Tid: 2019-03-06 kl.08.30-12.45

Justeras

Marcus Eskdahl 
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman
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PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 36-64
Tid: 2019-03-05, kl.11.00-15:50

Plats: Regionens hus, sal A

§ 53 Fördelning av inkomna motioner
Föreliggande motioner fördelas:

 Motion – Tillgänglig och anpassad buss för långvarigt 
sjuka och funktionsnedsatta, dnr RJL 2019/250 
– till nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

 Motion – Inför ett samlat högkostnadsskydd, dnr RJL 
2019/310 
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård

 Motion – Terapiformer inom psykiatri med djur- och 
naturbaserad rehabilitering, dnr RJL 2019/311 
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård

 Motion – Sjukhusclowner ska vara ett naturligt och 
permanent inslag i vården, dnr RJL 2019/312 
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård

 Motion – Utred vilka effekter genomförda centraliseringar 
har haft, dnr RJL 2019/314 
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård

 Motion – Förbättra möjligheterna att anställa fler 
människor med funktionsnedsättning, dnr RJL 2019/315
– till personaldelegationen

 Motion – Nollvision inom arbetet med suicidprevention, 
dnr RJL 2019/316 
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård

Beslutet skickas till
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Personaldelegationen

Vid protokollet

Siw Kullberg
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PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 36-64
Tid: 2019-03-05, kl.11.00-15:50

Justeras

Maria Frisk   
Ordförande

Martin Nedergaard-
Hansen (BA)

Samuel Godrén (SD)

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 31-64
Tid: 2019-02-19, kl. 09:00-14:15

Plats: Sal A, Regionens hus

§52 Fördelning av inkomna motioner
Regionstyrelsens föreslås fördela inkomna motioner enligt 
följande: 

 Motion – Tillgänglig och anpassad buss för långvarigt 
sjuka och funktionsnedsatta, dnr RJL 2019/250 
– till nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

 Motion – Inför ett samlat högkostnadsskydd, dnr RJL 
2019/310 
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård

 Motion – Terapiformer inom psykiatri med djur- och 
naturbaserad rehabilitering, dnr RJL 2019/311 
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård

 Motion – Sjukhusclowner ska vara ett naturligt och 
permanent inslag i vården, dnr RJL 2019/312 
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård

 Motion – Utred vilka effekter genomförda centraliseringar 
har haft, dnr RJL 2019/314 
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård

 Motion – Förbättra möjligheterna att anställa fler 
människor med funktionsnedsättning, dnr RJL 2019/315
– till personaldelegationen

 Motion – Nollvision inom arbetet med suicidprevention, 
dnr RJL 2019/316 
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård

Beslutet skickas till
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Personaldelegationen

Vid protokollet
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PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 31-64
Tid: 2019-02-19, kl. 09:00-14:15

Nathalie Bijelic Eriksson

Justeras

Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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PROTOKOLL
UTDRAG

Regionfullmäktige §§1-23
Tid: 2019-02-05, kl 09:00-17:50

Plats: Rosensalen, Rosenlunds Vårdcentrum

§ 19 Fördelning av inkomna motioner
Följande motioner remitteras till regionstyrelsen för 
handläggning/åtgärd: 

 Motion – Tillgänglig och anpassad buss för långvarigt 
sjuka och funktionsnedsatta – dnr: RJL 2019/250

 Motion – Inför ett samlat högkostnadsskydd – 
dnr: RJL 2019/310

 Motion – Terapiformer inom psykatri med djur- och 
naturbaserad rehabilitering – dnr: RJL 2019/311

 Motion – Sjukhusclowner ska vara ett naturligt och 
permanent inslag i vården – dnr: RJL 2019/312

 Motion – Utred vilka effekter genomförda centraliseringar 
har haft – dnr: RJL 2019/314

 Motion – Förbättra möjligheterna att anställa fler 
människor med funktionsnedsättning – dnr: RJL 2019/315

 Motion – Nollvision inom arbetet med suicidprevention - 
dnr: RJL 2019/316 

Vid protokollet

Siw Kullberg 

Justeras

Desiré Törnqvist, S
Ordförande

 Kristina Nero, V Sibylla Jämting, MP

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur 
och miljö §§ 140-158
Tid: 2019-11-07 kl.08.30-10.45

Plats: Regionens hus, sal B

§146 Handlingsplan för Regional utvecklingsstrategi 
2019-2024
Diarienummer: RJL 2019/2400

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden

 godkänna föreliggande förslag till handlingsplan för den 
regionala utvecklingsstrategi 2019-2024

Sammanfattning 
I samband med att en regional utvecklingsstrategi 2019-2035 tas 
fram utarbetas en handlingsplan för strategins sex delområden. 
Denna ska stödja och ge kraft i arbetet med genomförandet av 
strategin

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-09
 Handlingsplan för regional utvecklingsstrategin 2019-

2024

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Eva Nilsson (M) anmäler att hon återkommer vid 
nämndsammanträdet.

Beslutet skickas till 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur 
och miljö §§ 140-158
Tid: 2019-11-07 kl.08.30-10.45

Leif Andersson 
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2)

2019-10-09 RJL 2019/2400

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Handlingsplan för Regional 
utvecklingsstrategi 2019-2024
Förslag till beslut
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet, nämnd för trafik, 
infrastruktur och miljö, nämnd för folkhälsa och sjukvård föreslår Regionstyrelsen 

 godkänna föreliggande förslag till handlingsplan för den regionala 
utvecklingsstrategi 2019-2024

Sammanfattning
I samband med att en regional utvecklingsstrategi 2019-2035 tas fram utarbetas en 
handlingsplan för strategins sex delområden. Denna ska stödja och ge kraft i 
arbetet med genomförandet av strategin. Handlingsplanen kommer revideras vart 
fjärde år.

Information i ärendet
Arbetet med att ta fram en regional utvecklingsstrategi 2019-2035 (RUS) 
påbörjades 2015 och planeras vara klar i slutet på 2019. 
För att ge den regionala utvecklingsstrategin kraft och för att bidra till att länet 
fokuserar sitt arbete för att genomföra strategin kopplas handlingsplaner till 
insatsområdena i strategin som omfattar; en hållbar region, en attraktiv region, en 
smart region, en kompetent region, en tillgänglig region och en global region.
Detta ligger i linje med både Europeiska Unionens och Sveriges nationella arbete 
med prioriteringarna och bidrar till den röda tråden genom styrsystemet. 

Arbetet med handlingsplanens olika områden har genomförts i samverkan med 
kommunerna i länet, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Jönköping University och 
övriga viktiga aktörer i länet med koppling till genomförandet av 
handlingsplanen. Handlingsplanen revideras minst en gång varje mandatperiod. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-09
 Handlingsplan för regional utvecklingsstrategin 2019-2024

Beslut skickas till
Regional utveckling 
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TJÄNSTESKRIVELSE 2(2)

RJL 2019/2400

REGIONLEDNINGSKONTORET

Kristina Athlei
Regional utvecklingsdirektör

Elisabet Eriksson 
Enhetschef Regional utveckling
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HANDLINGSPLAN EN 

HÅLLBAR REGION 

2020-2024
En del av den regionala utvecklingsstrategin i Jönköpings län

SAMMANFATTNING
Den regionala utvecklingsstrategin i Jönköpings län utgår från en vision och 
sex mål. För varje mål finns en handlingsplan. Handlingsplanerna ska stödja 
varandra och fungera tvärsektoriellt – för att en insats ska fungera i en av 
handlingsplanerna kan det krävas kompletterande insatser i någon eller några 
av de övriga.

Antagen 2019-11-01?
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Handlingsplan för en hållbar region
Mål
2035 är Jönköpings län ett hållbart län
Globala mål som är aktuella för målet:
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Formuleringarna i RUS
För ett långsiktigt hållbart regionalt tillväxt- och 
utvecklingsarbete krävs att social, ekonomisk och 
miljömässig hållbarhet genomsyrar alla aspekter av 
arbetet och att länet genom samhandling utvecklas 
till en förebild i genomförandet av målen. Medvetet 
individuellt och kollektivt ansvarstagande och 
förändringsvilja är grundförutsättningar för att 
länet ska nå de långsiktiga hållbarhetsmålen.
Satsningar på länets rika kulturarv och mångfald 
bidrar till attraktivitet nu och i framtiden.

2035 är Jönköpings län en förebild för en hållbar 
utveckling. Målen i Agenda 2030 har nåtts. Den 
miljömässiga utvecklingen inom samhällets alla 
områden har lett till att länet är på väg att bli ett 
plusenergilän och att länet bidrar aktivt till 1,5- 
gradersmålet. Resursanvändningen minskar och 
länet har en hållbar konsumtion och produktion. 
Länets natur och miljö mår allt bättre och 
generationsmålet och miljökvalitetsmålen nås. 
Länets rika biologiska mångfald, väl utvecklade 
ekosystemtjänster och tysta miljöer värnas.

2035 präglas hela Jönköpings län av jämställdhet, 
jämlikhet och mångkultur som bidrar till en 
attraktiv livsmiljö. Arbete med livsmiljö och hälsa 
pågår ständigt för att säkra ett attraktivt och 
tillgängligt län.

Länets demokrati har stärkts genom en hög tolerans 
för olikheter och att människors lika värde värnas. 
Barn och ungas engagemang och delaktighet är en 
naturlig del av den långsiktigt hållbara 
utvecklingen.

2035 präglas länet av en hållbarhetsdriven 
näringslivsutveckling, cirkulära ekonomier, grön 
tillväxt och ökande självförsörjningsgrad av

livsmedel. Fossila råvaror har fasats ut bland annat 
genom elektrifiering, vätgas och att bioråvara bidrar 
till nya produkter. Levande landsbygder och 
utvecklingen av de gröna näringarna bidrar till ett 
långsiktigt hållbart samhälle.

2035 säkerställs en robust och miljömässigt säker 
vattenförsörjning och den goda vattenstatusen i 
länets stora vattentäkter genom hållbar konsumtion, 
skydd mot ytföroreningar och en avancerad 
vattenrening.

Delstrategier:
1. Säkerställa ett miljömässigt hållbart län som 

minskar belastningen på miljö, klimat och 
förbrukningen av jordens resurser.

2. Skapa en hållbar social utveckling för 
människor och företag.

3. Skapa en hållbar ekonomisk tillväxt i näringsliv 
och samhälle.

4. Säkerställa att länet står väl rustat och är 
motståndskraftigt inför kommande 
klimatförändringar med mer extremväder.

5. Säkerställa en jämställd regional tillväxt och 
jämlika förutsättningar i samhället.

6. Skapa förutsättningar för individuellt och 
kollektivt ansvarstagande och lärande för en 
hållbar konsumtion.

7. Säkerställa en ökad hållbar produktion av 
livsmedel och en god vattenkvalitet i hela länet.

8. Skapa förutsättningar för god hälsa och hög 
livskvalitet i hela länet.

9. Säkerställa invånarnas tillgång till god vård i 
hela länet där hälso- och sjukvården är en 
viktig tillväxtfaktor och de tre akutsjukhusen 
har stor betydelse för länets attraktivitet och 
arbetsmarknad.

10. Säkerställa god samverkan som ger 
förutsättningar att nå målet: 2035 är Jönköpings 
län hållbart.
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Hållbar utveckling och livsmiljö
En utveckling som tillgodoser dagens behov utan att 
äventyra kommande generationers möjligheter att 
tillgodose sina behov – det är en hållbar 
utveckling1.

All regional tillväxt och utveckling ska utgå från en 
långsiktigt hållbar utveckling och de globala mål 
som identifierats i Agenda 2030. Uppdraget till 
regionerna är att Sverige ska vara ledande i arbetet 
med att nå en hållbar utveckling internationellt, 
samt att målen i Agenda 2030 ska nås. Denna 
regionala handlingsplan ska visa på vägen dit.
Hållbarhet är därmed en grundförutsättning i den 
regionala utvecklingsstrategin.

Agenda 2030
Att förändra vår värld, så inleds Agenda 2030 för 
hållbar utveckling. Agendan identifierar 17 globala 
mål för hållbar utveckling som Sverige förbundit 
sig att nå. De flesta målen ska vara uppnådda just 
2030, men det finns också delar som ska vara 
uppnådda redan 2020. Utifrån en genomförd GAP- 
analys av Jönköpings län i förhållande till Agenda 
2030 och regionens arbete med att stödja utveckling 
i andra delar av världen, har de 17 målen integrerats 
i mål och indikatorer.

Viktiga områden som behöver utvecklas i länet är 
till exempel jämställdhet, hållbar miljö, hållbar 
konsumtion och god utbildning för alla. Det globala 
perspektivet är viktigt och det handlar både om att 
bidra till utveckling i andra delar av världen samt att 
sätta länets utveckling i ett globalt perspektiv.

Hållbarhet
Hållbar utveckling innehåller ömsesidigt beroende 
dimensioner: den sociala, den ekologiska och den 
ekonomiska, som alla beaktas i det regionala 
tillväxtarbetet. Med basen i 
hållbarhetsdimensionerna skapas en medvetenhet 
kring de värden som är viktiga för såväl länet som 
för resten av världen och som förverkligas genom 
Agenda 2030.

Den sociala dimensionen lyfter fram betydelsen av 
människors rättigheter, likabehandling, jämlik 
tillgång till hälsa, tillgång till ett brett kulturliv, 
möjlighet att engagera sig i samhället och ett 
meningsfullt liv. Den lyfter även fram betydelsen av 
människors initiativkraft, engagemang och 
skaparförmåga, liksom betydelsen av att resurser, 
inflytande och makt fördelas rättvist, jämlikt och 
jämställt.
Viktiga förutsättningar är en god livsmiljö och 
hälsa. En frisk befolkning är en förutsättning för 
länets utveckling. Mår invånarna i Jönköpings län 
bra kommer de ha förutsättningar att klara 
vardagens krav och förverkliga sina drömmar

Den ekologiska dimensionen handlar om att 
ekosystem och kulturmiljöer ska skyddas och 
utvecklas för att ge förutsättningar för en god 
livsmiljö och för att kunna leverera de 
ekosystemtjänster som krävs för ett gott liv. 
Ekosystemtjänster är de funktioner hos ekosystemet 
som på något sätt gynnar människan, det vill säga 
upprätthåller eller förbättrar människans 
välmående2.

Den ekonomiska dimensionen syftar till att skapa 
stabila och sunda ekonomiska förhållanden.
Möjligheten att utveckla ett framtida hållbart 
välfärdssamhälle hänger intimt samman med 
näringslivets utveckling. För den framtida 
ekonomiska tillväxten är produktivitetsutvecklingen 
i näringslivet och förmågan att utveckla och sälja 
nya varor och tjänster avgörande. Ett starkt och 
konkurrenskraftigt näringsliv ska bidra till att skapa 
hållbar tillväxt utan att äventyra miljön eller 
människors hälsa, där återvinning av resurser är en 
grund.

Klimat, miljö och energi
Klimatförändringen är en av vår tids största 
utmaningar.
FN konstaterade i sin ”Emissions gap report 2018” 
att för att världen ska ha någon chans att nå 1,5- 
gradersmålet behöver utsläppen år 2030 vara nere 
på ca 24 gigaton, vilket motsvarar en 
utsläppsminskning på cirka 55 procent.

Klimatet
Regeringen konstaterade i Klimatstrategin 
2017/18:238 att klimatet redan har förändrats – och 
att förändringstakten ökar. Flera milstolpar har 
passerats de senaste åren. I dag är koncentrationerna 
av koldioxid, metan och lustgas högre än vad de har 
varit någon gång under de senaste 800 000 åren.

År 2015 var också det första året då den globala 
uppmätta medeltemperaturen var mer än en grad 
högre än under förindustriell tid.

1 Begreppet ”hållbar utveckling” är idag etablerat och lanserades 
i Brundtland rapporten, 1987

10 Definition enligt The Economics of Ecosystems and 
Biodiversity (TEEB)
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Länets största utmaningar för att minska 
klimatpåverkan finns inom den fossilberoende 
transportsektorn. Jönköpings län har därför ett 
tydligt behov av omställning från fossila produkter 
till förnybara drivmedel. En överflyttning till mer 
energieffektiva färdmedel och trafikslag behöver 
ske. Insatser behöver också göras för att minska den 
totala energikonsumtionen. Omställningen i vårt län 
går långsammare än i andra län. Resande med flyg, 
konsumtion och avfall är andra viktiga områden att 
arbeta med för att påverka 1,5-gradersmålet.

Miljö
Vår miljö bestående av skog och mark, luft och 
vatten har en stor påverkan på våra liv och vi på 
den. Miljön har många skyddande mekanismer för 
att upprätta balans i de ekologiska systemen som vi 
på olika sätt påverkar och till och med riskerar att 
förstöra.

Jönköpings län har en rik miljö som är viktig att 
skydda. Utmaningar som måste hanteras är bl.a. att 
stärka den biologiska mångfalden, skydda 
kulturmiljöer, minska föroreningar i luft och vatten 
och återställa förorenade områden. Länets sjöar och 
vattendrag ska ha en god kemisk och ekologisk 
status

Energi
Jönköpings län har, förutom det nationella målet att 
Sverige inte ska ha några nettoutsläpp 2045, 
målsättningen att vara ett ”plusenergilän” 2050. För 
att nå dessa mål krävs ett aktivt och långsiktigt 
arbete på alla politiska nivåer och regionerna har ett

stort ansvar att aktivt bidra till en grön 
resurseffektiv ekonomi, en affärsdriven 
miljöutveckling och hållbara konsumentmönster 
vilket utgör en viktig del av arbetet för att nå 
generationsmålet och miljökvalitetsmålen.

Livsmiljö och hälsa
En god livskvalitet grundas på en god livsmiljö och 
hälsa. Det är viktigt att se att goda livsmiljöer och 
hälsa är något som skapas långsiktigt. I Jönköpings 
län, precis som i landet i övrigt, har vi en bra hälsa i 
befolkningen som genomsnitt. Utmaningen ligger i 
att alla inte hänger med i utvecklingen. Hälsan ät 
ojämlikt fördelad mellan exempelvis 
socioekonomiska grupper och geografiska områden. 
Ansvar för dessa faktorer finns på både individ-, 
grupp-, och samhällsnivå. I Jönköpings län behöver 
vi framåt fokusera mer på attraktivitet för de 
människor som bor i eller kan tänka sig vilja flytta 
till länet. Det handlar delvis om livsmiljön. Det 
handlar om att kunna erbjuda natur, vatten och luft 
av god kvalitet och andra miljödimensioner i stad 
och på landsbygd. För att människor ska må bra och 
trivas med livet behövs också jämlika möjligheter 
till livslångt lärande, boende, arbetstillfällen, 
kulturupplevelser, god infrastruktur och en väl 
fungerande offentlig sektor.

För att säkerställa denna livsmiljö krävs ett 
omfattande förebyggande och hälsofrämjande 
arbete i nära samverkan mellan det offentliga, 
näringslivet, civilsamhället och invånarna. Dialog 
behöver föras och behov fångas upp.

Region Jönköpings län och länets kommuner 
arbetar för en jämlik omsorg, hälso- och sjukvård 
och folkhälsa på lika villkor oavsett kön, 
könsidentitet, ålder, funktionsvariation, bakgrund 
och individuella förutsättningar. En hälso- och 
sjukvård i framkant med koppling till forskning och 
innovation är viktigt för ett livskraftigt län.

Viktiga utmaningar att möta i länet är att arbeta för 
att möta de välfärdsutmaningar som följer med en 
åldrande befolkning. För att kunna ge invånarna den 
omsorg och hälso- och sjukvård som behövs 
åtgärder inom flera områden.

Processerna inom vård och omsorg behöver 
effektiviseras för att räcka till. Nya tjänster behöver 
utvecklas som via bredband erbjuds i hemmen och 
robotisering och automatisering behöver leta sig in 
även i välfärdstjänsterna.

Jämställd regional tillväxt3

Som aktör med regionalt utvecklingsansvar har 
Region Jönköpings län det nationella uppdraget att 
integrera ett jämställdhetsperspektiv i alla de 
verksamheter och program som ingår i det regionala 
tillväxtarbetet. Detta kallas jämställdhetsintegrering 
och är en politisk strategi som Sverige har jobbat 
efter sedan 1994. Den reviderade regionala 
utvecklingsstrategin har jämställdhetsintegrerats.

I Jönköpings län behöver arbetet för att nå 
jämställdhetsmålen i Agenda 2030 och de svenska 
jämställdhetspolitiska målen intensifieras. Ett län 
där det finns en jämn fördelning av makt mellan 
kvinnor och män är också ett län som ser allas

3 Läs mer på www.rjl.se
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kompetenser, erfarenheter och olikheter som 
tillgångar. För att länet ska lyckas skapa en 
gynnsam utvecklingsanda, innovationskraft och 
hållbar tillväxt måste jämställdhetsperspektivet 
involveras i alla områden inom regional utveckling. 
Det är ingen hållbar tillväxt om inte jämställdhet 
beaktas fullt ut.

Jämlikhet och mångfald
Jämlikhet är ett tillstånd där alla människor har 
samma status, åtnjuter samma respekt och är lika 
mycket värda. Jämlikhet innebär också att alla 
människor har lika rättigheter, möjligheter och 
skyldigheter, vilka omfattar samhället i sin helhet.

Jönköpings län är ett av de län som utvecklas 
långsamt vad gäller ett jämställt näringsliv. Insatser 
behöver därför ske för att stärka jämställdheten i 
näringslivet.

Även mångfaldsarbetet behöver öka i länet. En hög 
mångfald lägger grunden för ett attraktivt län.

De mänskliga rättigheterna reglerar i grunden 
förhållandet mellan staten och individen. De utgör 
en begränsning av statens makt över individen och 
slår samtidigt fast vissa skyldigheter för staten.

I alla delar av det regionala utvecklings- och 
tillväxtarbetet ska de mänskliga rättigheterna 
beaktas.

Barnkonventionen ger en universell definition av 
vilka rättigheter barn har, och stipulerar vad som 
borde gälla för alla barn i hela världen. Definitionen 
ska gälla i alla samhällen, oavsett kultur, religion 
eller andra särdrag. Från 2020 blir 
barnkonventionen svensk lag.

I alla delar av det regionala utvecklings- och 
tillväxtarbetet ska barnkonventionen beaktas.

Social sammanhållning
För att länet ska hålla samman krävs att välfärden 
kommer alla till del, att alla känner sig delaktiga, 
kan delta i samhällslivet, har möjlighet att påverka 
sin livsmiljö och forma sina liv efter sina 
förutsättningar.

Integration är en förutsättning för att Jönköpings 
län ska kunna nå den tillväxt och utveckling som 
förutsätts i den regionala utvecklingsstrategin.

Jönköpings län har ett starkt civilsamhälle med ett 
brett föreningsliv där människor kan vara en del av 
mötesplatser och gemenskaper som skapar 
delaktighet i samhället, trygghet och inkludering. 
En god utveckling av länet förutsätter att 
erfarenheter och kunskaper från olika människor liv 
inkluderas. I Jönköpings län ska alla känna att de 
har rätt att dela med sig av synpunkter, idéer och 
tankar kring hur vi gemensamt skapar ett välmående 
län där människor vill och kan leva, verka och bo.

Livsmedelsförsörjning och 
vattenkvalitet
Den svenska självförsörjningsgraden av livsmedel 
är Europas lägsta, vilket innebär ett akut hot vid 
olika typer av samhällsstörningar. Att öka 
självförsörjningsgraden är därför av stor både 
nationell, men också regional betydelse. För att 
klara detta krävs en omställning inom 
livsmedelsproduktionen mot andra produktionsslag 
och mot en allt mer hållbar produktion. Det har 
också en stor betydelse att jordbruksmark värnas.

Länet rymmer Europas största drickvattenkälla: 
Vättern, men också andra viktiga ytvattentäkter som 
Bolmen och Sommen. Ett förändrat klimat riskerar 
att försämra vattenkvaliteten över tid och bidra till 
utmaningar som föroreningar och varierande 
vattenstånd. För att säkerställa vattentäkterna över 
tid behöver därför vattenkonsumtionen bli mer 
hållbar, både för människor och djur men också för 
industrin, vattentäkterna behöver skyddas mot 
föroreningar och vattenreningen behöver bli mer 
effektiv för att undvika övergödning och att 
exempelvis läkemedelsrester förorenar vatten och 
natur.
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Delstrategier:
Säkerställa ett miljömässigt hållbart län 
som minskar belastningen på miljö, 
klimat och förbrukning av jordens 
resurser
Vårt län ska vara ett attraktivt län för nuvarande och 
kommande generationer. För att nå dit ska vi vara 
en ansvarsfull aktör med höga ambitioner inom 
hållbarhetens samtliga tre dimensioner. De beslut 
som fattas ska genomsyras av en strävan att minska 
miljöpåverkan, tillämpa en hållbar 
resursanvändning samt minska klimatpåverkan.

Agenda 2030: All regional tillväxt och utveckling 
ska utgå från en långsiktigt hållbar utveckling och 
de globala mål som identifierats i Agenda 2030. 
Därför behöver vi skapa förutsättningar i länet för 
att bidra till målen samt följa noga hur länet ligger 
till.

Klimat: Den globala uppvärmningen bromsas inte i 
den takt som behövs. Genom Parisavtalet har 
världens länder höjt ambitionsnivån och vill 
begränsa den globala uppvärmningen till under 2 
grader och sträva efter att hålla den under 1,5 
grader. Jönköpings län behöver särskilt se till vilka 
bidrag som kan göras från länet. Särskilt fokus bör 
vara på att ersätta fossila bränslen med biobaserade 
bränslen och alternativa energikällor.

Miljö: Om vi skyddar vår till delar unika miljö i 
Jönköpings län skapas goda förutsättningar för att 
bo, leva och verka här. Länet ska arbeta aktivt för 
att nå Sveriges miljökvalitetsmål. Särskilda 
utmaningar som behöver lyftas fram är minska

utarmningen av den biologiska mångfalden, minska 
föroreningar i luft och vattendrag, återställa 
förorenade områden, bevara våtmarker och 
hantering av avfall.

Energi: Jönköpings län har ett tydligt behov av 
omställning från fossila produkter till biobränsle. 
Utveckling inom alternativa energikällor bör 
främjas.

Skapa en hållbar social utveckling för 
människor och företag
En hållbar social utveckling i länet skapas genom 
ett samhälle där alla invånares kompetens, 
kreativitet och erfarenheter tas tillvara.

Integration: För att Jönköpings län ska få tillgång 
till och ta tillvara den mångfald av erfarenhet, 
kunskap och kunnande som länets utrikes födda 
invånare har med sig, krävs en kraftsamling och 
gemensam och engagerad handling av alla parter. 
Den regionala tillväxten är beroende av att vi har ett 
inkluderande arbetsliv där individer med olika 
bakgrund deltar.

Starkt civilsamhälle och varierat föreningsliv: En 
fortsatt viktig utveckling i länet är att främja ett 
starkt civilsamhälle och ett jämlikt, jämställt och 
inkluderande föreningsliv som skapar en 
meningsfull fritid och gemenskap utanför familj och 
arbete. Det är viktigt att fortsätta utveckla 
mötesplatser som främjar civilsamhälle och 
föreningsliv.

Barn och unga: Framtiden finns hos våra barn och 
unga och ett större fokus på denna målgrupp är 
viktigt för att lyckas med många av de utmaningar

som länet står inför. För att barn och unga ska trivas 
i länet och ha en god livskvalitet behöver vi skapa 
en större delaktighet för denna grupp som i sin tur 
består av olika kategorier.

Livsmiljö och hälsa: Det genomsnittliga hälsoläget i 
Sverige och Jönköpings län har blivit allt bättre 
samtidigt som hälsogapet mellan olika grupper i 
samhället är oförändrat eller ökar. I länet finns 
tydliga skillnader i hälsa mellan olika 
socioekonomiska grupper. Fokus behöver riktas 
mot att skapa en hög och jämlik vård och hälsa i 
länet .

Mänskliga rättigheter: Mänskliga rättigheter och 
skyldigheter ska gälla för alla människor i 
Jönköpings län. Alla människor, oavsett kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder 
ska ha samma möjligheter i Jönköpings län.

Skapa en hållbar ekonomisk tillväxt i 
näringsliv och samhälle
Ett starkt och konkurrenskraftigt näringsliv ska bidra 
till att skapa hållbar tillväxt utan att äventyra miljön 
eller människors hälsa. Länet ska kännetecknas av en 
hållbarhetsdriven näringslivsutveckling.

För att lyckas med de hållbarhetsmål som vi sätter 
upp måste aktiva åtgärder skapas som påverkar 
strukturerna för hur vi idag producerar, konsumerar 
och återvinner våra produkter och material.

Cirkulär ekonomi: Cirkulär ekonomi handlar om att 
skapa kretslopp där material återvinns och görs om 
till nya produkter istället för att påfresta jordens
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resurser med ännu mer råvaruuttag. Företag måste 
skapa nya modeller för att ta större miljöhänsyn, 
konsumenter måste göra mer aktiva och upplysta 
val.

Bioekonomi: Länet behöver öka fokus på att finna 
biobaserade råvaror för till exempel plaster, glas, 
textilier med mera. Vi behöver även utveckla 
biobaserade bränslen genom mer avancerad 
industriell teknologi.

Hållbarhetsdriven näringslivsutveckling: Lyckas vi 
specialisera oss smart i länet med hållbarhet som 
drivkraft så kommer vi vända utmaningarna till 
fördelar.

Säkerställa att länet står väl rustat och 
är motståndskraftigt inför kommande 
klimatförändringar med mer 
extremväder
Länet behöver stärka motståndskraften mot och 
förmågan till anpassning till klimatrelaterade 
händelser och extremväder. Det kan handla om 
tidiga varningssystem, hur vi planerar våra 
samhällen för att kunna hantera exempelvis 
hundraårsregn såväl som extrem torka och behov av 
att fördämma eller bevattna. Elförsörjning vid 
stormar under kalla vintrar och möjlighet till svalka 
under extremvarma somrar är andra områden som 
behöver ses över för att skapa ett motståndskraftigt 
län och en god beredskap.

Säkerställa en jämställd regional tillväxt 
och jämlika förutsättningar i samhället
Som aktör med regionalt utvecklingsansvar har 
Region Jönköpings län det nationella uppdraget att 
integrera ett jämställdhetsperspektiv i alla de 
verksamheter och program som ingår i det regionala 
tillväxtarbetet. Detta kallas jämställdhetsintegrering 
och är en politisk strategi som Sverige har jobbat 
efter sedan 1994.

Jönköpings län har flera viktiga faktorer att arbeta 
med när det gäller jämställd regional tillväxt.
Förutsättningarna för kvinnor behöver bli mer 
jämställda: lönerna behöver bli mer jämställda, 
uttaget av VAB och föräldraledighet behöver bli 
mer jämställt, fler kvinnor få förutsättningar att 
starta och driva företag, fler kvinnor behöver finnas 
i styrelser och fler kvinnor behöver bidra till 
innovation. Andra grundläggande faktorer är att 
motverka den segregerade arbetsmarknaden och att 
öka pojkars måluppfyllelse i skolan.

Jönköpings län ska sträva efter jämlikhet i 
levnadsvillkor och det aktiva deltagandet i 
samhällslivet för alla människor i länet. Även ett 
jämlikt folkhälsoarbete och ett bra liv för alla ska 
prioriteras i länet.

Skapa förutsättningar för ett individuellt 
och kollektivt ansvarstagande och 
lärande för hållbar konsumtion
För att kunna bidra till det hållbara samhället 
behöver fler förstå hur vi bör agera. Det gäller både 
på individuell nivå och på kollektiv nivå. Genom att 
agera hållbart kommer fler att se, lära och följa efter

i mer hållbara livsmönster. Kommunikation och 
dialog är viktiga kompletterande verktyg för att 
skapa engagemang för hållbarhetsfrågorna. Olika 
insatser behöver ske för att öka fokus på 
konsumtionsmönster, livsmedel, resor, produkters 
hållbarhet, uppvärmning och avfallshantering.
Viktiga variabler att ha med i arbetet är genus, ålder 
och bakgrund.

Hållbarhetsfrågorna är mycket viktiga i all 
upphandling, inte minst inom offentlig sektor. Stor 
vikt bör läggas på att undanröja hinder för att kunna 
tillämpa hållbarhetskriterier i all upphandling.

Säkerställa en ökad hållbar produktion 
av livsmedel och en god vattenkvalitet i 
hela länet
Den nationella livsmedelsstrategin med sikte mot år 
2030, antogs av riksdagen den 20 juni 2017 och är 
den första svenska livsmedelsstrategin som omfattar 
hela livsmedelskedjan. Målet är en ökad och hållbar 
produktion av mat som kan leda till fler jobb och 
hållbar tillväxt i hela landet och ge konsumenter, 
oavsett bakgrund, bättre förutsättningar att göra 
medvetna val.
Detta är även målet för Jönköpings läns regionala 
livsmedelsstrategi. Den regionala 
livsmedelsstrategin har fem fokusområden: 
produktion, innovation, göra affärer, attityder, 
självförsörjningsgrad.

En ökad livsmedelsproduktion kommer också 
medföra en ökad belastning på klimatet och miljön. 
Därför är det särskilt viktigt att fokusera på en 
omställning till mer klimatpositiva grödor som 
möter konsumenternas efterfrågan och behov, på 
bevarande av de artrika betesmarkerna finnas samt
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omställning till biobaserade bränslen och eldrivna 
fordon.

Jordbrukets påverkan på vattendrag och våtmarker 
har stor betydelser för vår miljö. Då klimatet 
troligen kommer medföra stora utmaningar för 
vattenförsörjningen är det särskilt viktigt att skydda 
olika vattentäkter i landskapet och begränsa 
vattenanvändningen.

Det finns en stor framtidstro hos länets 
livsmedelsproducenter och ett intresse för att vända 
utmaningarna till fördelar.

Skapa förutsättningar för god hälsa och 
hög livskvalitet i hela länet
I FN:s allmänna förklaring om de mänskliga
rättigheterna, artikel 25, beskrivs att:

1. Var och en har rätt till en levnadsstandard 
tillräcklig för den egna och familjens hälsa och 
välbefinnande, inklusive mat, kläder, bostad, 
hälsovård och nödvändiga sociala tjänster samt rätt 
till trygghet i händelse av arbetslöshet, sjukdom, 
invaliditet, makas eller makes död, ålderdom eller 
annan förlust av försörjning under omständigheter 
utanför hans eller hennes kontroll.

2. Mödrar och barn är berättigade till särskild 
omvårdnad och hjälp. Alla barn skall få samma 
sociala skydd, vare sig de är födda inom eller utom 
äktenskapet.

Rätten till hälsa ingår också i konventionen för de 
ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna 
(ESK-konventionen).

Förutsättningar för bästa möjliga hälsa och 
livskvalitet skapas i en växelverkan mellan 
individuella, resursmässiga och strukturella 
förutsättningar, samhällets skyddsnät, egenvård och 
hälso- och sjukvård. För att säkerställa en god hälsa 
och klara välfärdsutmaningarna över tid behöver 
förutsättningarna för människors egenvård stärkas 
och ett större fokus behöver läggas på det 
förebyggande arbetet med de faktorer som bidrar till 
hälsa och livskvalitet som arbete, social  
inkludering, möjlighet att påverka sin livssituation, 
meningsfull fritid och en hälsosam livsstil.

Säkerställa invånarnas tillgång till god 
vård i hela länet där hälso- och 
sjukvården är en viktig tillväxtfaktor och 
de tre akutsjukhusen har stor betydelse 
för länets attraktivitet och 
arbetsmarknad
Det är av stor betydelse för samhällets 
sammanhållning att alla invånare i länet känner att 
de har likvärdiga möjligheter att leva ett bra liv, 
oavsett individuella förutsättningar. Detta gäller inte 
minst tillgängligheten till hälso- och sjukvård.

Folkhälsoarbetet behöver nå människor tidigare och 
bidra till förändrade beteenden i syfte att nå en

bättre hälsa och en högre livskvalitet. Mer vård 
behöver utföras i hemmet där kommunernas roll får 
en ökad betydelse vilket ställer krav på 
digitalisering, samverkan och kompetensutveckling. 
En förflyttning från specialistvård till primärvård 
behövs för att utnyttja de gemensamma resurserna 
på bästa sätt, tillvarata medarbetarnas kompetens 
och organisera vården för största möjliga 
effektivitet, attraktivitet och tillgänglighet.

För att säkra en tillgänglig och likvärdig hälso- och 
sjukvård är det av avgörande betydelse att vården 
erbjuds med likvärdig tillgång och kvalitet i hela 
länet.

Vården och sjukhusen med deras kvalificerade 
arbetstillfällen och karriärmöjligheter bidrar till 
länets attraktivitet och en breddad arbetsmarknad, 
vilket bidrar till en god tillväxt och utveckling i hela 
länet.

Skapa god samverkan som ger 
förutsättningar för att nå målet: 2035 är 
Jönköpings län ett hållbart län
För att nå målet behöver väl fungerande samverkan 
etableras inom länet och mellan alla aktörer.

Vi behöver även etablera ett väl fungerande 
ledningssystem för den regionala 
utvecklingsstrategin
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Handlingsplan
Delstrategi Delmål

Länet kännetecknas som ett län som arbetar aktivt för de globala miljömålen, internationella 
överenskommelser och Sveriges miljömål.

1. Säkerställa ett miljömässigt 
hållbart län som minskar 
belastningen på miljö, klimat och 
förbrukningen av jordens resurser

Fler företag präglas av en hållbarhetsdriven näringslivsutveckling
Länet kännetecknas som ett län som bedriver ett aktivt arbete för Agenda 2030

Fler invånare i länet är delaktiga och känner att de har möjlighet att påverka samhällets utveckling 
Fler invånare känner tillit till det demokratiska systemet.

Fler invånare i länet upplever förbättrade livsvillkor och förbättrad hälsa.

Samverkan har utvecklats för ett starkt totalförsvar och ett tryggare samhälle

2. Skapa en hållbar social utveckling 
för människor och företag

Fler företag präglas av en hållbarhetsdriven näringslivsutveckling

Länet kännetecknas som ett län som bedriver ett aktivt arbete för Agenda 2030

Konsumtionsmönster och offentlig upphandling i länet har blivit mer hållbarhetsdrivna

Fler företag präglas av en hållbarhetsdriven näringslivsutveckling

3. Skapa en hållbar ekonomisk 
tillväxt i näringsliv och samhälle

Fler företag utgår från en cirkulär affärsmodell och delningsekonomi

Samverkan mellan aktörer i hela länet har vidareutvecklats för en god beredskap4. Säkerställa att länet är väl rustat 
och motståndskraftigt inför 
klimatförändringar och extremväder Den långsiktiga och proaktiva samverkan för en robust samhällsplanering har stärkts

Konsumtionsmönster och offentlig upphandling i länet har blivit mer hållbarhetsdrivna5. Ge förutsättningar för individuellt 
och kollektivt ansvarstagande och 
lärande för hållbar konsumtion Antalet företag i länet som kan leverera till offentlig sektor har ökat
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Konsumtionsmönster och offentlig upphandling i länet har blivit mer hållbarhetsdrivna
En ökad hållbar produktion och konsumtion av livsmedel i syfte att bidra till en ökad självförsörjningsgrad i 
länet.

6. Säkerställa en ökad hållbar 
produktion av livsmedel och en god 
vattenkvalitet i hela länet Långsiktigt säkrad tillgång till dricksvatten

Fler invånare i hela länet uppfattar vården jämlik7. Skapa förutsättning för god hälsa 
och livskvalité i hela länet.

Fler invånare i hela länet upplever förbättrade livsvillkor och förbättrad hälsa

Ökad samverkan för att profilera länet med fokus på en förbättrad kompetensförsörjning8. Säkerställa invånarnas tillgång till 
god vård i hela länet där hälso- och 
sjukvården är en viktig tillväxtfaktor 
och de tre akutsjukhusen har stor 
betydelse för länets attraktivitet och
arbetsmarknad.

Ökad gränsöverskridande spridning av kunskap och goda exempel mellan hälso- och sjukvård och näringsliv 
för digitalisering och innovationer

Fler organisationer och företag som är jämställda i länet

Fler organisationer och företag med hög mångfald bland medarbetare

Fler jämställdhetsintegrerade organisationer i länet

9. Säkerställa en jämställd regional 
tillväxt och jämlika förutsättningar i 
samhället

Kvinnor och män, flickor och pojkar med olika bakgrund har tillgång till likvärdiga resurser som erbjuds i 
länet.

10. Skapa god samverkan som ger 
förutsättningar att nå målet: 2035 är 
Jönköpings län hållbart

Etablerad, väl fungerande och effektiv samverkan mellan alla aktörer i länet
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HANDLINGSPLAN 

EN ATTRAKTIV REGION 2020-

2024
En del av den regionala utvecklingsstrategin i Jönköpings län

SAMMANFATTNING
Den regionala utvecklingsstrategin i Jönköpings län utgår från en vision och 
sex mål. För varje mål finns en handlingsplan. Handlingsplanerna ska stödja 
varandra och fungera tvärsektoriellt – för att en insats ska fungera i en av 
handlingsplanerna kan det krävas kompletterande insatser i någon eller några 
av de övriga.
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Handlingsplan för en attraktiv region
Globala mål som är aktuella för målet:

Formuleringarna i RUS
Förmågan att attrahera, behålla och utveckla 
kompetenser, företag och kapital är avgörande för 
att utveckla en attraktiv och konkurrenskraftig 
region; en region som ser möjligheter i 
förändringar och värdesätter samverkan. Det är 
människor som bidrar med kompetens, som driver 
företag, som investerar kapital och som utvecklar 
samhällen. De söker en öppen, inkluderande, 
jämställd, mångkulturell och barnvänlig livsmiljö 
som ger möjligheter att kombinera ett bra boende 
med bland annat ett rikt kulturliv, god utbildning, 
arbete, service, god hälsa, omsorg och fritid. En 
livsmiljö som lockar människor till sig attraherar 
ännu fler.

2035 har länets hållbara utveckling tillsammans 
med satsningen på smarta och dynamiska tätorter, 
landsbygder, uppväxt- och livsmiljöer, ett rikt utbud 
av kultur och hälsofrämjande fritidsaktiviteter, 
tillgång till livslångt lärande, attraktiva och 
utvecklande arbetstillfällen, attraktiva och väl 
dimensionerade boenden, tillgång till god förskola, 
utbildning, omsorg och sjukvård, lett till att hela 
länet utvecklas och är attraktivt att bo, verka i, 
besöka och flytta till.

Delstrategier:
1. Attrahera, behålla och utveckla människor, 

företag och kapital
2. Stärka trygghet och tillit i samhället

3. Skapa meningsfulla och inkluderande 
mötesplatser som främjar hälsa, kreativitet 
och integration i samverkan med 
civilsamhället

4. Se möjligheter i förändring och stimulera 
organisationers förändringskraft.

5. Skapa en öppen, inkluderande, jämställd 
och barnvänlig livsmiljö

6. Utveckla ett attraktivt kultur- och 
fritidsutbud som präglas av mångfald

7. Utveckla attraktiva besöksmål i både stad 
och landsbygd

8. Driva en hållbar digital utveckling
9. Skapa, upprätta en samverkansmodell med 

civilsamhället

,

Mål: 2035 är Jönköpings län den bästa platsen att besöka, växa upp, bo, leva, verka, 
åldras på och flytta till för alla
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Attraktivitet och livsmiljö
Förmågan att attrahera, behålla och utveckla 
kompetenser, företag och kapital är avgörande för 
att utveckla en attraktiv och konkurrenskraftig 
region. Det är människor som bidrar med 
kompetens, som driver företag och som investerar 
kapital. De söker en livsmiljö som ger möjligheter 
att kombinera ett bra boende med bland annat 
arbete, service, omsorg och fritid. En livsmiljö som 
lockar människor till sig attraherar snart ännu fler.

För att vara ett attraktivt län behöver arbete 
tillsammans med kommunerna, omkringliggande 
regioner och nationella aktörer ske gemensamt och 
systematiskt för att utveckla attraktiva miljöer som 
människor vill leva, bo, besöka och driva företag i, 
oavsett kön, ålder, funktionsförmåga eller bakgrund 
i övrigt.

Näringslivet och civilsamhället är viktiga aktörer 
och det är bara när arbetet sker tillsammans 
människor och företag kan erbjudas attraktiva 
miljöer. God tillgänglighet till arbetsmarknad, 
kommersiell- och offentlig service, kultur och 
naturupplevelser samt fritidsaktiviteter är viktiga 
delar i en attraktiv miljö.

Ett län som ur alla perspektiv är tillgängligt för alla 
bidrar till inkludering, sammanhållning, 
attraktivitet, näringslivsutveckling, tillväxt och inte 
minst turism.

Attraktivitet
Att attrahera människor att flytta hit, få de som 
redan bor här att vilja stanna kvar eller att få de som 
flyttar bort från länet för att utbilda sig att komma 
tillbaka, innebär att möjligheterna växer för alla.

Attraktivitet är en framgångsfaktor för utvecklingen 
av Jönköpings län. Kreativa uttrycksmöjligheter, 
mötesplatser, kultur och fritidsaktiviteter, bra jobb, 
hälso- och sjukvård, skola och utbildning, 
kommunikationer och infrastruktur, boendemiljöer 
och bostäder är viktiga tillgångar.

OECD konstaterar i sin rapport att Jönköpings län 
har fokuserat för lite på attraktivitet för de 
människor som bor i eller kan tänka sig vilja flytta 
till länet. Attraktivitet är därför en viktig faktor som 
behöver genomsyra alla prioriteringar och 
utmaningar i Jönköpings län för att skapa ett län 
som människor vill leva, verka och bo i och besöka.

Attraktivitet handlar också om att medborgare ska 
känna sig delaktiga i det län som de lever och 
verkar i. För att öka Jönköpings läns attraktivitet 
behöver alla, oavsett kön, bakgrund och 
individuella förutsättningar, på ett jämlikt och 
tillgängligt sätt kunna ta del av och påverka 
förutsättningarna i länet genom dialog och 
samverkan.

Attraktivitetsarbete innebär även 
varumärkesbyggnad, marknadsföring, värdskap och 
att bygga relationer till grupper som länet vill nå 
och att leva upp till det som marknadsförs både i 
tätort och på landsbygd. För att synliggöra länets 
starka sidor och attraktiva natur behöver länet ha en 
stark identitet.

Livsmiljöer
Det som bidrar till attraktivitet och god livsmiljö är 
inte nödvändigtvis samma saker för alla grupper, 
med det finns faktorer som kommer igen: fysisk och 
virtuell struktur, tillgänglighet, bebyggelse, estetik,

natur, kultur, anda och öppenhet, möjligheter till 
livslångt lärande, boende, arbetstillfällen med en 
sund arbetsmiljö för alla, flexibel barnomsorg, ett 
rikt kulturliv och en väl fungerande offentlig sektor. 
Attraktivitet och god livsmiljö handlar också om att 
kunna erbjuda natur, vatten och luft av god kvalitet 
och andra miljödimensioner i stad och landsbygd, 
inte minst för att kunna utveckla besöks- och 
turismnäringen.

Ett attraktivt län möjliggör för människor att leva, 
verka och bo i hela länet, både i stad och på 
landsbygd. För att Jönköpings län ska lyckas med 
att attrahera människor att bosätta sig på 
landsbygden förutsätter det att vi kan erbjuda god 
infrastruktur både för transport och digitala 
möjligheter, fullgod service avseende sjukvård, 
äldreomsorg, barnomsorg och skola. I Jönköpings 
län ska landsbygden fortsätta att utvecklas och växa 
med rätt förutsättningar för en god livsmiljö.

Närmiljöer behöver fungera stödjande och 
möjliggöra för alla människor, oavsett kön, 
bakgrund och individuella förutsättningar, att göra 
hälsosamma val. Städer, tätorter och annan bebyggd 
miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö för 
alla, där natur- och kulturvärden och åkermark tas 
tillvara.

Kulturliv
En attraktiv och god livsmiljö förutsätter tillgång till 
kultur- och fritidsupplevelser. I Jönköpings län ska 
alla ha möjlighet till att delta i, uppleva och skapa 
kulturinslag. Det ska finnas en jämlik tillgång till de 
kulturupplevelser som erbjuds och tillgängligheten 
ska vara god för länets alla invånare, oavsett kön, 
bakgrund eller individuella förutsättningar.
Jönköpings län ska vara en plats där alla får plats

,
62



och där en jämlik tillgång till olika fritidsaktiviteter 
inom olika områden finns att tillgå. Att ha en bred 
tillgång till fritid och föreningsliv möjliggör även en 
god inkludering av utrikesfödda, genom de

mötesplatser som skapas inom föreningslivet 
välkomnas alla oavsett bakgrund, intressen, 
erfarenheter eller kultur. Det starka civilsamhället 
och föreningslivet är viktiga tillgångar för länet för

att lyckas med integration och inkludering av 
nyanlända.
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Delstrategier
Attrahera, behålla och utveckla 
människor, företag och kapital i hela 
länet
Urbaniseringen är en globalt stark trend som även 
ses i Jönköpings län. Värden som ren luft, tillgång 
till naturen och en hållbar utveckling är attraktiva 
både i staden och på landsbygden. Utifrån ett 
attraktivitetsperspektiv är det därför av stor 
betydelse att Region Jönköpings län på alla sätt 
bidrar till en hållbar utveckling både i städerna och 
på landsbygden.

En smart utveckling –oavsett om det handlar om 
städer/tätorter, landsbygder eller infrastruktur är 
attraktiv för invånare och företag. Digitaliseringen 
tenderar att jämna ut förutsättningar som service 
och handel förutsatt att tillgång till serviceställen 
med post- och paketutlämning, drivmedel och 
dagligvaror finns i närmiljön. Människor och 
aktiviteter kring människor är attraktivt, både på 
landsbygden och i tätorter. Unika boendemiljöer, 
exempelvis nära vatten, som landsbygden kan 
erbjuda kan bidra till attraktivitet för landsbygden 
och länet. Attraktivitet behöver – för att leda till 
länets mål - präglas av en gruppinställning, varför 
det är viktigt att säkerställa attraktivitet i hela länet 
och för alla grupper. För att Jönköpings län ska 
kunna fortsätta utvecklas är det av central betydelse 
att länsinvånarna blir fler, att fler vill flytta till länet 
och att de som bor i länet vill bo kvar. Då behöver 
bilden av Jönköpings län ur alla perspektiv vara ett 
attraktivt län. För att lyckas med denna

utvecklingsstrategi över tid krävs det kraftsamling 
från samtliga aktörer i länet.

Stärka trygghet och tillit i samhället
Känslan av fysisk och social trygghet är central för 
att invånarna ska uppleva länet som Sveriges mest 
hållbara, attraktiva och tillgängliga region. Ett 
tryggt och säkert län kan beskrivas som ett län där 
det sker få olyckor, där få brott begås och där kriser 
hanteras på ett bra sätt för att minska störningar.
Arbetet behöver därför fokuseras på 
brottsförebyggande insatser, skydd mot olyckor och 
krisberedskap.

Skapa meningsfulla och inkluderande 
mötesplatser som främjar hälsa, 
kreativitet och integration i samverkan 
med civilsamhället
För att människor ska trivas, må bra och vilja bo 
kvar i vårt län behöver man kunna mötas.
Det saknas ofta både fysiska och virtuella 
mötesplatser där man kan mötas över språk- och 
generationsgränser. Detta är särskilt viktigt i vårt 
samhälle där många lever i singelhushåll.
Landsbygdens sociala och ekonomiska utveckling 
bygger i högre grad än tätortens på ett samspel 
mellan privata, offentliga och ideella insatser.
Insatser behöver göras för att utöka möjligheten till 
gröna jobb. Insatser behöver också göras för att ta 
tillvara, tillgängliggöra och utveckla värdefulla 
natur- och kulturmiljöer samt ta vara på möjligheten 
till nya mötesforum som skapar inkludering och 
utveckling.

Ett rikt utbud av fritidsaktiviteter kräver oftast att 
det finns föreningar, organisationer eller kommuner 
som arrangerar och skapar förutsättningar för 
föreningslivet och dess aktiviteter. Inom 
föreningslivet så finns det möjlighet till fler 
naturliga mötesplatser

Många fritidsaktiviteter är beroende av ideella 
krafter, något som många föreningar vittnar om allt 
större utmaningar att rekrytera.. Här kan vi ta ett 
större samlat grepp mellan, det privata, offentlig 
och ideella. För att skapa fler meningsfulla och 
inkluderande mötesplatser Jönköpings län behöver 
alla, oavsett kön, bakgrund och individuella 
förutsättningar, på ett jämlikt och tillgängligt sätt 
kunna ta del av och påverka förutsättningarna i 
länet genom dialog och samverkan.

Se möjligheter i förändring och bidra till 
organisationers förändringskraft.
Urbaniseringen väntas öka – vilket bedöms få stora 
konsekvenser för länets möjlighet till 
kompetensförsörjning över tid. Jönköpings kommun 
fortsätter att växa, vilket kan innebära en möjlighet 
för länet då en inom-läns-urbanisering tillsammans 
med goda transportmöjligheter inom länet skulle 
kunna bromsa en utom-läns-urbanisering som 
riskerar att dränera länet på ung och kvalificerad 
arbetskraft. Det finns även en urbaniseringstrend 
inom länets övriga kommuner där många 
framförallt unga väljer att flytta till kommunens 
huvudort. Vårt län stor inför stora 
omställningsutmaningar inom näringslivet med stor 
traditionell industriell produktion.
Pensionsavgångarna är större än tillträdet av unga 
på arbetsmarknaden vilket leder till en förväntad
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brist på arbetskraft under överskådlig tid. Det är av 
högsta vikt att länets aktörer, det offentliga och 
privata samordnar kraftfulla långsiktiga aktiviteter 
som stödjer omställningsarbetet.

Urbaniseringen kan utvecklas till länets fördel med 
starka mellanregionala infrastrukturstråk som 
höghastighetståg och vägtrafikstråk med välutbyggd 
infrastruktur för biodrivmedel, attraktiva tätorter 
och snabb och flexibel inomregional kollektivtrafik. 
Men också länets relativt glesa geografiska 
strukturer kan bidra genom att erbjuda attraktiva 
och ekologiska boendemiljöer – i tätorter, i 
tätortsnära miljöer såväl som lantligt. Länets många 
natursköna miljöer och vattendrag kan i 
kombination med ett välutbyggt bredband, 
utbyggda servicepunkter och en välfungerande 
infrastruktur utgöra attraktiva boendemiljöer i hela 
länet.

Skapa en öppen, inkluderande, 
jämställd och barnvänlig livsmiljö.
Länets befolkning blir allt mindre homogen. Det är 
en bild vi delar med övriga landet och stora delar av 
världen. Det ställer nya krav på samhället för att 
möta invånarnas olika behov, önskemål och 
förutsättningar. Samtidigt är det en faktor som 
driver utveckling, bidrar till nya lösningar, 
invånarinteraktion, en ökad och berikande mångfald 
samt ett större utbud av kultur, varor och tjänster.
Eftersom det finns flera saker i vår livsmiljö som 
kan påverka vår hälsa är det viktigt att främja en 
god livsmiljö som är tillgänglig för alla 
medborgare. Barn och unga tar plats. De behöver 
utrymme att pröva sina kroppar, sitt mod och 
sociala förmågor. Barn och unga söker sig till

utemiljöer som erbjuder fysiska utmaningar och 
kompiskontakter, som väcker deras engagemang 
och nyfikenhet. Den fysiska miljön är deras 
utvecklingsmiljö och platsen där förutsättningarna 
grundläggs för deras framtida hälsa, välbefinnande 
och engagemang för sin sociala och fysiska 
omvärld. Öppna tillgängliga och säkra miljöer bidra 
till attraktivitet för en plats/region. För att upplevas 
och vara en god plats för inkluderande och 
jämställda livsmiljöer så är det av största vikt att 
länets samtliga aktörer våga utmana gamla normer 
och tankesätt. Civilsamhället, näringen och det 
offentliga i länet kan och måste samverka för att 
skapa goda livsmiljöer som i förlängningen 
genererar god hälsa och livskvalité.

Utveckla ett attraktivt kultur- och 
fritidsutbud som präglas av mångfald
Livsstilsfaktorer värderas högt av både kvinnor och 
män när det gäller en attraktiv livsmiljö. Det 
handlar om faktorer som ett rikt och varierat 
kulturliv och god tillgång till fritidsaktiviteter.
Undersökningar visar att för både gruppen 
landsortsbor och gruppen stadsortsbor är det av 
avgörande betydelse om det finns tillgång till 
konserter och andra typer av kulturevenemang i 
närområdet för valet att bo kvar, respektive flytta 
till en landsort (mindre tätort eller landsbygd). Ett 
rikt och varierat kulturliv är därmed inte bara viktigt 
för att länets nuvarande befolkning ska uppleva 
länet som attraktivt. Det är också av central 
betydelse för att länet över tid ska upplevas som 
attraktivt för unga människor, både de som bor här 
idag och de som bor i större städer.

Det offentliga behöver bidra till att stödja 
civilsamhällets förutsättningar för att säkerställa ett 
rikt och varierat utbud av fritidsaktiviteter och 
länets infrastruktur behöver i högre grad stödja 
möjligheterna att ta sig till kultur och 
fritidsaktiviteter både i vardagen för länsinvånarna 
och för besökande och turister Besöksmål

Utveckla attraktiva besöksmål i både 
stad och landsbygd.
Länet har ett rikt och varierat utbud av besöksmål, 
allt ifrån historiska platser och miljöer.. Länets alla 
besöksmål har därmed stora möjligheter att både 
erbjuda länsinvånarna en berikande och varierad 
fritid men också att locka turister och andra 
besökare till länet - en viktig attraktivitetsfaktor 
även för länets invånare. Det finns även många 
aktörer så som föreningar och kommuner som bidra 
med rikt utbud av evenemang som lockar till sig 
deltagare och besökare utanför länsgränsen

OECD konstaterar i sin rapport att Jönköpings län 
har fokuserat för lite på attraktivitet för de 
människor som bor i eller kan tänka sig vilja flytta 
till länet. Rapporten är en viktig signal om nuläget, 
länets aktörer bör se det som en möjlighet och 
positiv utmaning till att utveckla kultur och 
fritidsutbud samt besöksmålen.

Driva hållbar digital utveckling
Den demografiska utvecklingen utmanar svensk 
välfärd. Kommuner och regioner är mitt i en 
förändringsresa för att tillhandahålla välfärd på helt 
nya och smartare sätt. Digitalisering är aldrig ett 
mål i sig. Det är däremot högkvalitativ och 
likvärdig vård och skola, en effektiv och hållbar
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stadsbyggnadsprocess och en effektiv och innovativ 
välfärd. Digitaliseringsrådet arbeta aktivt med e- 
förvaltningsområdet i Jönköpings län i syfte att öka 
nyttan för medborgare, näringsliv, föreningar och 
inre effektivisering i medlemmarnas organisationer.

I den smarta staden skapar innovationer, 
digitalisering, miljö- och klimatteknik möjligheter 
att möta samhällets utmaningar på ett effektivt och 
hållbart sätt. Städerna behöver vara goda livsmiljöer 
för människor att leva i utan att för den skull slösa 
på jordens resurser. Hållbar utveckling är med 
andra ord en central utgångspunkt för smarta städer.

Den pågående urbaniseringen innebär en växande 
miljöbelastning. Urbaniseringen och den 
demografiska utvecklingen kan skapa motsättningar 
mellan befolkningsgrupper och utmaningar kring

frågor som hälsa och omsorg. Sammanhållen digital 
service som baseras på samverkande processer och 
gemensamma lösningar innebär att välfärden kan 
erbjuda tjänster som utgår från användarnas behov 
och livshändelser. Samtidigt finns det i städerna 
stora möjligheter att ta sig an utmaningarna på ett 
effektivt sätt – till exempel genom effektiva 
infrastrukturlösningar och genom att den byggda 
miljön kan användas på ett smart sätt och delas av 
många. Länet har stora möjligheter att gå före i en 
hållbar stadsutveckling, och det blir då viktigt att ta 
vara på innovationskraften och på de tekniska 
verktyg som idag finns tillgängliga. Landsbygdens 
sociala och ekonomiska utveckling bygger i högre 
grad än tätortens på ett samspel mellan privata, 
offentliga och ideella insatser. Nationella bredbands 
och digitaliserings strategier ligger till grund för 
regionens framtida strategi.

Skapa, upprätta en samverkansmodell med 
civilsamhället
Länet finns en stor resurs i vårt civilsamhälle. 
Ambitionen är att upprätta en produktiv dialog och 
avtala ett samverkansupplägg som ger länets aktörer 
ett bättre utgångsläge att genomföra förändringar 
och möta upp utmaningar. Det finns ett stort värde i 
engagemanget från civilsamhället. Det ger 
möjlighet till involvering och integrering i 
utveckling av vår gemensamma plats.
Civilsamhällets aktörer enskilda individer få 
inflytande i olika samhällsfrågor, demokratin stärks, 
Involvering stärker folkhälsan. Ett län som ur alla 
perspektiv samverkar och är tillgängligt för alla 
bidrar till inkludering, sammanhållning, 
attraktivitet, näringslivsutveckling, tillväxt och bra 
livsmiljöer.

,
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Handlingsplan
Delstrategi Delmål

Befolkningstillväxt i hela länet

Växande näringsliv i hela länet

Förbättrade förutsättningar för fler invånare som verkar och bor på landsbygden

1. Attrahera, behålla och utveckla 
människor, företag och kapital

En större statlig närvaro och fler arbetstillfällen i länet.

Samverkan för ett starkt totalförsvar har utvecklats

Samverkan kring det brottsförebyggande arbetet i länet har utvecklats

2. Stärka trygghet och tillit i samhället

Känslan av trygghet och ökad tillit mellan människor har stärkts

Befintliga mötesplatser vårdas och utvecklats i samverkan med det offentliga, civilsamhället och näringslivet3. Skapa Meningsfulla och inkluderande 
mötesplatser som främjar hälsa, kreativitet 
och integration, i samverkan med 
civilsamhället

Innovativa mötesplatser har skapats i samverkan mellan det offentliga, civilsamhället och näringslivet

En regional omställningsplan för länets kompetensförsörjning har skapats4. Se möjligheter i förändring och– bidra till 
organisationers förändringskraft

Den levande landsbygden utgör konkurrensfördel för länet

5. Skapa en öppen, inkluderande, jämställd 
och barnvänlig livsmiljö.

Länets aktörer skapar förutsättningar för bästa möjliga livsmiljö för samtliga invånare

Kultur- och fritidsutbudet är närvarande och tillgängligt för alla i hela länet
Utveckla attraktivt kultur och fritidsutbud 
som präglas av jämlikhet och mångfald

Förutsättningar för ett levande, spontant och kreativt kultur- och fritidsutövande är goda

Utveckla attraktiva tillgängliga besöksmål i
både stad och landsbygd

Länets fulla potential inom besöksnäringen används

,
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Besöksmålen i länet nyttjas i högre grad av länets invånare

Antalet besök till länet ökar

Digitaliseringen skapar en effektiv, hållbar och innovativ välfärd för regionens invånare

En hållbar digital utveckling drivs för länets näringsliv och offentliga aktörer

Driva hållbar digital utveckling

Det digitala utanförskapet minskar

Civilsamhällets roll i länets utvecklingsarbete stärks i nära samverkan med länets kommunerSkapa, upprätta en samverkansmodell med 
civilsamhället

Invånarnas engagemang tas tillvara som en viktig resurs i utvecklingen av vårt län

,
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HANDLINGSPLAN 

EN TILLGÄNGLIG REGION

2020-2024
En del av den regionala utvecklingsstrategin i Jönköpings län

SAMMANFATTNING
Den regionala utvecklingsstrategin i Jönköpings län utgår från en vision och 
sex mål. För varje mål finns en handlingsplan. Handlingsplanerna ska stödja 
varandra och fungera tvärsektoriellt – för att en insats ska fungera i en av 
handlingsplanerna kan det krävas kompletterande insatser i någon eller några 
av de övriga.
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Handlingsplan för en tillgänglig region
Mål
I Jönköpings län skapar tillgänglighet utvecklingskraft
Globala mål som är aktuella för målet:

Formuleringarna i RUS
Länets geografiskt strategiska läge har genom 
historien skapat förutsättningar för möten och 
handel som gett länet utmärkta förutsättningar att 
ta tillvara på framtida möjligheter. En långsiktigt 
hållbar livsmiljö i länet förutsätter bostäder för 
människor i livets alla skeenden, attraktiva 
möjligheter att bo och leva i länets alla delar samt 
snabba och långsiktigt hållbara kommunikationer. 
En god tillgänglighet är en förutsättning för att alla 
länsinvånares potential ska komma till sin rätt.
Genom fysisk och digital infrastruktur skapar läget 
förutsättningar för att vara en långsiktigt hållbar 
och innovativ tillväxtregion.

2035 matchar bostadsförsörjningen invånarnas 
behov och samhällsplaneringen stödjer i samverkan 
med omkringliggande län en hållbar utveckling.
Länets starka infrastruktur utgör en ryggrad för

1 Traditionellt har resande primärt skett med ett trafikslag per 
resa. För att effektivisera och möjliggöra ett mer hållbart 
resande behöver en och samma resa kunna kombinera två eller 
flera transportslag. Exempelvis cyklar du till tågstationen, tar

hållbara transporter i hela södra Sverige, vilket 
skapar förutsättningar för näringslivets expansion, 
kommunikationer och möjlighet att nå marknader 
inom och utom landet.

Utvecklingen av järnvägsnätet och den nya 
höghastighetstambanan revolutionerat resandet. 
Infrastruktur såväl som transporter och 
kollektivtrafiken stödjer ett fossiloberoende, 
multimodalt1 resande som utvidgar de funktionella 
arbetsmarknadsregionerna och stödjer 
länsinvånarnas resor till arbete, studier, 
fritidsaktiviteter och kultur.

Den småskaliga infrastrukturen som cykelbanor, 
vandrings- och ridleder är till glädje för invånarna i 
länet såväl som för den snabbt växande 
besöksnäringen.

tåget till centralstationen där du byter till buss, elbilspool eller 
cykel för att ta dig till jobbet. För att klara hållbarhetsmålen 
behöver resandet gå från att vara statiskt till att bli multimodalt 
med möjlighet att kombinera olika transportslag och att boka

Länet har en väl tilltagen och stabil tillgång till el, 
vatten och digital infrastruktur som når alla och 
hundraprocentig mobiltäckning.

Länets grundläggande infrastruktur är robust, väl 
rustad och anpassad för de utmaningar 
klimatförändringarna och andra kriser kan innebära.

Delstrategier
1. Skapa attraktiva och hållbara bostäder och 

boendemiljöer för människor i alla livets 
skeenden i hela länet genom samverkan för 
hållbar, trygg och jämlik samhällsplanering 
över administrativa gränser.

2. Skapa en hållbar, attraktiv och innovativ 
samhälls- och landsbygdsutveckling genom 
stärkt samverkan i samhällsplaneringen.

3. Delta aktivt och drivande i arbetet för nya 
stambanor för höghastighetståg.

och köpa en samlad biljett för hela resan. Detta gäller såväl 
persontransporter, som godstransporter.
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4. Stärka och rusta befintliga järnvägsförbindelser 
som kopplar samman länets kommuner med 
varandra, angränsande län och strategiska 
hamnar.

5. Säkerställa att kollektivtrafiken bidrar till en 
hållbar utveckling, arbetsmarknadsförstoring

och länsinvånarnas resor till studier, 
fritidsaktiviteter och kultur.

6. Utveckla infrastrukturen i länet så att den 
möjliggör hållbara, säkra och tillgängliga resor, 
transporter, logistik och turism.

7. Tillgänglighetsanpassa samhällets alla delar för 
jämlika möjligheter att ta del av och bidra till 
utvecklingen.

8. Skapa hållbar digital utveckling i hela länet 
genomtillgång till höghastighetsuppkoppling

9. Ta fram gemensamma strukturbilder för länets 
framtida infrastruktur-system
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Samhällsbyggnad och 
tillgänglighet
Stad och land
Den geografiskt starka placeringen som Jönköpings 
län har mellan de tre storstadsregionerna är en 
strategisk tillgång. Jönköpings län kan vara ett nav 
när det kommer till transport och infrastruktur. För 
att ytterligare stärka den potentialen behöver länet 
arbeta för en ökad tillgänglighet för arbetspendling 
och transporter inom länet. I och med 
höghastighetsbanan som planeras med Jönköpings 
län som ett viktigt nav med tre stationer, kommer 
länets möjligheter till tillväxt och attraktivitet att 
öka. Internationella jämförelser visar att tillväxten 
kring en höghastighetsnod sträcker sig ut i en ca 15 
mils radie, vilket skulle omfatta större delen av 
södra Sverige. Länets samtliga kommuner kommer 
att gynnas av dessa stationsorter och förutsättningar 
för regionala höghastighetståg kommer att 
utvecklas.

Smarta städer
I den smarta staden skapar innovationer, 
digitalisering, miljö- och klimatteknik möjligheter 
att möta samhällets utmaningar på ett effektivt och 
hållbart sätt. Städerna behöver vara goda livsmiljöer 
för människor att leva i utan att för den skull slösa 
med jordens resurser. Hållbar utveckling är med 
andra ord en central utgångspunkt för smarta städer.

Länet har stora möjligheter att gå före i en hållbar 
stadsutveckling, och det blir då viktigt att ta vara på 
innovationskraften och på de tekniska verktyg som 
idag finns tillgängliga.

Att digitalisera kollektivtrafiken och länka samman 
uppkopplade fordon med intelligenta 
transportsystem (ITS) har stor potential. ITS 
innebär att olika transportformer sammanförs med 
fysisk digital infrastruktur som gör kollektivtrafiken 
mer integrerad, oberoende och anpassad efter 
passagerarna.

Genom att utveckla öppna digitala infrastrukturella 
ekosystem som stödjer olika aktörer och 
multimodala transporter kan innovativa lösningar 
skapas som gynnar passagerarna, ökar 
kollektivtrafikens andel av det totala resandet och 
bidrar till en hållbar miljö.

Hållbar landsbygdsutveckling
Landsbygden är en värdefull tillgång med stor 
utvecklingspotential. Ett övergripande mål för länet 
är livskraftiga landsbygder med likvärdiga 
möjligheter till företagande, arbete, boende och 
välfärd som leder till en långsiktigt hållbar 
utveckling i hela länet. Landsbygderna har en 
central roll när det gäller en hållbar tillväxt.

Landsbygden i länet har långsiktigt goda 
utvecklingsförutsättningar. Det finns areella 
näringar som kan erbjuda hållbar tillväxt och som 
kommer att ha en avgörande betydelse för 
samhällets omställning till en biobaserad och 
klimatanpassad ekonomi. Landsbygden erbjuder 
miljöer för attraktiva permanent- och 
deltidsboenden, friluftsliv och rekreation.

En hållbar landsbygdsutveckling handlar mycket 
om en levande landsbygd där människor vill och 
kan bo, verka och utvecklas. För det krävs närhet 
till exempelvis vårdcentraler, skolor, affärer, 
tankställen och inte minst till arbetstillfällen.

Det behövs också god mobiltäckning och goda 
möjligheter till bredband. Landsbygdsutveckling 
kan därmed inte ske utan människor som har 
möjligheter till och trivs med att bo på landsbygden.

För att skapa attraktiva boendemiljöer på 
landsbygden behöver det finnas möjlighet till 
attraktiva och högkvalificerade jobb på landsbygden 
och där inte bara inom de traditionella gröna 
näringarna.

För att dessa förutsättningar ska nås krävs också 
attraktiva förutsättningar för boende på landsbygden 
som lockar fler grupper än de som bor på 
landsbygden idag. Attraktiva naturmiljöer som 
vacker utsikt, ostörd miljö och tillgång till vatten är 
faktorer som lockar boende, oavsett stad och land. 
En viktig målavvägning att hantera är den kring 
jordbruksmarkens användning för 
livsmedelsproduktion.

Kommersiell service  
Tillgänglighet till olika typer av service är en 
förutsättning för hållbar tillväxt i hela länet. Vissa 
tjänster kan med fördel skötas på distans med stöd 
av en väl fungerande digitalisering, post- och 
paketservice. Andra serviceformer kräver fysiska 
besök på serviceställen. Avgörande för 
serviceställets funktion är dess lokalisering och hur 
transportsystemet fungerar

Tillgång till hälso- och sjukvård  
Tillgång till hälso- och sjukvård är en viktig 
tillväxtfaktor och de tre akutsjukhusen är av stor 
betydelse för länets attraktivitet och arbetsmarknad.

Infrastruktur och transportsystem
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En god tillgänglighet skapas genom bland annat 
effektiva, pålitliga och hållbara transportsystem. 
Dessa är en förutsättning för att utvidga och knyta 
ihop arbetsmarknadsregioner, att stärka kopplingen 
mellan stad och land och att skapa förutsättningar 
för företag och kompetensförsörjning. Den 
strategiska plats som Jönköpings län har mellan de 
tre storstadsregionerna är en stor fördel som måste 
tas tillvara på genom att säkerställa en god 
infrastruktur och ett effektivt och ändamålsenligt 
transportsystem.

Framgångsfaktorer när det gäller tillgänglighet och 
attraktiva miljöer är helhetssyn och 
sektorsövergripande samordning. Samordningen 
mellan insatser och åtgärder som regional tillväxt, 
transport, informationsteknik, klimat, miljö och 
energi, fysisk planering, kompetensförsörjning, 
näringslivsutveckling, innovationer, 
bostadsbyggande, kultur och kulturmiljöer samt 
servicefrågor behöver därmed stärkas i länet.

Att vägar och järnvägar har en bra standard och 
knyter samman platser dit människor vill resa, och 
att bredband finns som gör det möjligt att använda 
internet, är viktigt för alla delar av 
samhällsutvecklingen.

Transportsystemets utformning 
Transportsystemets utformning, funktion och 
användning ska bidra till att ge alla en 
grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och 
användbarhet, samt bidra till utvecklingskraft i hela 
länet.

För att invånarnas resor ska kunna förbättras krävs 
också förbättrad tillgänglighet till kollektivtrafik 
också över länsgränserna för att knyta samman de

funktionella arbetsmarknadsregionerna. Men 
utvecklingen av transportsystemet måste även möta 
andra behov än arbetspendling. Människor behöver 
få tillgång till service, omsorg och fritidsaktiviteter. 
Näringslivet behöver godstransporter för 
tillverkningsindustrin, och persontransporter för 
tjänstenäringar såväl som besöksnäringen. För ett 
hållbart transportsystem behövs också ett utökat nät 
av cykelvägar längs läns- och riksvägarna. Detta 
skapar också förutsättningar för besöksnäringen.

Infrastruktur och transportsystem måste vara 
hållbara och tillförlitliga för att människor ska ha 
tilltro till systemen. Underhållet behöver fungera 
och kollektivtrafiken behöver vara förutsägbar och 
tillförlitlig.

Transporter och arbetspendling
Att transporter kan göras på ett effektivt, hållbart 
och klimatsmart sätt är viktigt för länets utveckling 
och för att uppnå de svenska miljömålen. Länets 
glesa geografiska strukturer är en utmaning och 
näringslivets behov av snabba och säkra transporter 
behöver säkerställas för att länets utveckling och 
tillväxt ska garanteras över tid. Näringslivets 
transporter behöver i högre grad gå via tåg framöver 
för att vara hållbara varför förutsättningarna för 
multimodala transporter behöver säkerställas i hela 
länet. För bland annat skogsnäringen har vägarnas 
bärighetsklassningar betydelse och för stora delar 
av länet kan hastighetsbegränsningar på vägnätet 
vara en konkurrensnackdel. För att säkerställa 
hållbara transporter behöver ladd- och 
drivmedelsinfrastrukturen stärkas när det gäller 
avancerade biodrivmedel i hela länet.

Cykeltrafik och ekoturism
En ökad cykeltrafik kan innebära en ökad 
tillgänglighet för arbetspendling, samtidigt som 
utsläppen från fordonstrafiken kan fortsätta minska. 
En förutsättning för att detta ska vara attraktivt är 
dock ett välutbyggt cykelbanenät i länet så att dessa 
transporter kan ske på ett säkert och effektivt sätt.

Cykelturism är en näring som ökar och allt fler 
väljer att uppleva Sverige på cykel. Länet har flera 
av de förutsättningar som krävs och cykelturismen 
ökar, inte minst kring Vättern. För att vara ett 
attraktivt län för cykelturism krävs upplevelser 
inom rimliga avstånd och tillgång till 
förutsättningar som cykelbanor, camping eller annat 
boende och mat.

Andra besöksformer som ökar är vandring och att 
rida. Nät av ridleder, parallellt med vandringsleder, 
kan leda till stärkt besöksnäring särskilt i kulturellt 
och historiskt intressanta landsbygder.

Vägtrafik
E4:an och riksväg 40 utgör pulsådror tillsammans 
med riksvägarna 26 och 27 som knyter ihop länet 
med väst- och östkusterna. Vägtrafiken kommer 
med all sannolikhet att ändra karaktär fram till 
2035. För att säkra länets biltransporter behöver 
ladd- och drivmedelsinfrastrukturen utvecklas i hög 
takt

Kollektivtrafik
En utvecklad och tillgänglig kollektivtrafik bidrar 
även till ett mer jämlikt samhälle där alla invånare, 
oavsett ekonomisk förmåga har möjlighet att resa 
mellan studier, arbete och boende. Detta är en 
förutsättning för att invånare ska kunna ta del av
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kultur- och fritidsaktiviteter, service och omsorg. 
Även för besöksnäringen är ett välfungerande 
transportsystem av yttersta vikt för att lyckas locka 
turister till alla delar av länet.

Järnväg och tågtrafik  
För en förbättrad och hållbar tillgänglighet behöver 
såväl det nationella järnvägsnätet som den regionala 
spårtrafiken byggas ut, bland annat med nya 
stambanor för höghastighetståg.

Utmaningarna på det befintliga järnvägsnätet 
handlar främst om att hela nätet inte är elektrifierat 
och att underhållet av järnvägen är eftersatt.

Höghastighetståg  
Möjligheten till snabba resor över stora avstånd är 
central för länets utveckling både när det gäller 
resor och kompetens. För att öka den interregionala 
och långväga tillgängligheten är nya stambanor för 
höghastighetståg en nödvändighet.

En höghastighetsbana via Jönköpings län skulle 
betyda en stor utvecklingspotential för länet. Dels 
möjliggör höghastighetsbanan snabba resor och att 
de funktionella arbetsmarknadsregionerna förstoras, 
men banan frigör också kapacitet i det befintliga 
järnvägsnätet, vilket gör att de kan förbättra 
förutsättningarna för godstransporterna vilket bland 
annat är en förutsättning för logistiknäringen.

Tåget har även många andra fördelar gentemot 
flyget och kortade restider kopplar ihop länet med 
Stockholm, Göteborg och Malmö på ett nytt sätt, 
men också norra Europa som blir en naturlig del i 
en större funktionell region.

Flyget och flygtrafiken
Flyget är och kommer att vara av stor betydelse för 
snabba transporter över stora avstånd. Därför är 
flygplatsen och flygtrafiken av betydelse för länets 
utveckling. Flygets klimatpåverkan är dock 
problematisk varför insatser behöver göras för att 
säkerställa ett fossilfritt flyg och minska 
höghöjdseffekten.

I kombination med fossilfria bränslen, kraftiga 
effektiviseringar, effektivare sätt att flyga och att 
använda luftrummet kan flygets utsläpp minskas 
avsevärt. Nya stambanor för höghastighetståg 
knyter samman länet med de stora flygplatserna 
Arlanda, Kastrup och Landvetter samt möjliggör att 
utsläppen från marktransporter i samband med 
flygresor kan minska. Därtill innebär 
höghastighetståg kraftigt minskad efterfrågan på 
inrikes flygresor, sett till erfarenheten från de länder 
som redan byggt ut järnväg för höghastighetståg.

För att bidra till en hållbar regional tillväxt behöver 
Jönköpings flygplats – både när det gäller 
flygplatsen och flygresorna – bli fossilfria och mer 
effektiva för att därmed bidra till länets hållbara 
utveckling.

Fysisk planering och boende
I det nationella uppdraget lyfts betydelsen av 
hållbara och effektiva fysiska strukturer som stärker 
sambanden inom och mellan regioner. För att 
lyckas med det krävs en sektorsövergripande 
samverkan och samplanering mellan Region 
Jönköpings län och kommunerna, som utgår från 
ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara 
perspektiv. Särskilt ska frågor om fysisk planering 
och boendemiljöer prioriteras i det regionala 
tillväxtarbetet. Hur den fysiska miljön utformas har

stor betydelse för såväl näringslivets utveckling och 
konkurrenskraft som för utvecklingen av attraktiva 
livs- och boendemiljöer.

Samhällsplanering
Samhällsplanering handlar om att skapa vårt 
framtida samhälle – en attraktiv plats för människor 
att leva, verka och bo på. Det handlar bland annat 
om att erbjuda varierande boendemiljöer för alla 
människor, oavsett kön, bakgrund och individuella 
förutsättningar, ett utbrett bredbandsnät för digital 
tillgänglighet över hela länet och möjlighet till att ta 
sig mellan kommungränserna.

Samhällsplaneringen ska också säkerställa att 
satsningar görs med en långsiktighet hållbarhet så 
att viktig jordbruksmark skyddas, att skolor, 
förskolor och nya bostadsområden byggs där det 
finns tillgång till vatten och sanitet, vägar, 
kollektivtrafik och service, att boende, skolor, 
infrastruktur och andra förutsättningar planeras och 
dimensioneras efter de behov som finns och väntas 
uppstå utifrån demografi och andra 
samhällsförändringar och att utvecklingen blir 
långsiktigt ekologiskt hållbar. I ett socialt 
hållbarhetsperspektiv kan samhällsplaneringen 
bidra till att minska skillnaderna i befolkningens 
hälsa, bland annat genom att utveckla 
hälsofrämjande miljöer och mötesplatser i de 
närområden som har stora behov

Bostäder – en förutsättning
För att ett län ska kunna utvecklas och blomstra 
krävs det boenden för livets alla skeden. Många 
unga begränsas av bostadsbristen. Inflyttningen till 
länet hämmas också när utbudet av lägenheter och 
hyresrätter är begränsat. För ett lyckat arbete kring
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bostadsförsörjningen krävs det att kommuner i hela 
länet samverkar och planerar med olika 
målgruppers behov i fokus.

Jönköpings län ska kunna erbjuda lugna, trygga och 
attraktiva boendemiljöer för alla skeden i livet. För 
det krävs förutom ett väl avvägt byggande, att 
tomter erbjuds på attraktiva platser, att allmänna 
kommunikationer mellan kommuner och orter 
fungerar snabbt, smidigt och tillförlitligt så att det är 
möjligt att bo i alla länets kommuner.

Tillgänglighet genom informations- och 
kommunikationsteknik
Tillgång till fiberuppkoppling med hög hastighet 
och hög kvalitet en förutsättning för att samhället 
ska klara välfärdstjänsterna över tid och servicen till 
invånarna – inte minst på landsbygden. Då fler och 
fler viktiga samhällstjänster- och funktioner erbjuds 
digitalt så måste den digitala infrastrukturen vara 
robust och säker. Tekniken används överallt och 
nya tjänster tillkommer löpande.

Länets invånare behöver känna till och har 
möjlighet att använda tekniken, i arbetslivet och 
privat. Det handlar om demokrati och delaktighet. 
Det finns stora vinster att hämta hem rent 
samhällsekonomiskt genom effektivisering, 
rationalisering och via gemensamt upphandlade 
system. Var i länet invånarna bor ska inte avgöra 
hur god tillgängligheten till bredband och 
höghastighetsuppkoppling är. Företag och 
privatpersoner ska kunna verka och bo på 
landsbygden och ha likvärdiga förutsättningar som i 
stadsnära områden. En attraktiv boendemiljö kan

erbjuda digital delaktighet och det ska alla invånare 
ha möjlighet till i Jönköpings län.

Tillgängligheten på höghastighetsuppkoppling är 
även en förutsättning för att företag i hela länet ska 
kunna ta del av digitala lösningar för 
effektivisering, kompetens- och affärsutveckling. 
Jönköpings län ska vara ett län i framkant. Därför 
måste det ske gemensamma satsningar på fiber och 
bredband för att hela Jönköpings län ska vara 
livskraftigt och attraktivt.

Bredband och digitalisering  
Utbyggnaden av fiber för bredband, i enlighet med 
den standard som anges i den nationella 
bredbandsstrategin beror till stor del på beslut som 
fattas på kommunal nivå. Utbyggnadstakten är en 
av de faktorer som påverkar bedömningen av länets 
sammanvägda ekonomiska potential4

Digitalisering
Digitaliseringen kan på många sätt bidra till ett mer 
hållbart samhälle. Artificiell intelligens och robotar 
kommer att underlätta och ta över många uppgifter 
som idag sköts av människor. Det kommer att lösa 
många av utmaningarna med arbetskraftsbrist och 
är en förutsättning för att de arbeten som bara kan 
skötas av människor kan bemannas i framtiden och 
för att lösa välfärdsutmaningarna. Digitaliseringen 
bidrar till möjligheten att bo och leva på 
landsbygden utan att välja bort attraktiva arbeten 
eller kulturella och sociala upplevelser.

Samtidigt innebär digitaliseringen också många 
utmaningar. Skulle el, mobiltelefoni och/eller

internetuppkoppling slås ut som en konsekvens av 
klimathändelser, terroristhandlingar eller av en 
fientlig makt skulle både samhället och varje 
enskild individ påverkas på många sätt.
Digitaliseringen behöver därför å ena sidan drivas 
framåt för att stärka konkurrenskraft, lösa 
väldfärdsutmaningar, bidra till ett socialt 
sammanhållet samhälle samt att hela länet ska 
utvecklas. Samtidigt behöver å andra sidan länet 
utvecklas och byggas medvetet, med resiliens41 och 
redundans42.

Tillgänglighetsanpassning
Tillgänglighet är ett begrepp som används för att 
beskriva hur pass väl en verksamhet, plats eller 
lokal fungerar för människor som använder dem. 
Tillgänglighet gäller för alla människor. Ungefär en 
femtedel av landets befolkning har någon form av 
funktionsnedsättning. För dessa personer är det 
extra viktigt med ett tillgängligt samhälle.

Tillgänglighet används som ett samlingsbegrepp för 
både tillgänglighet och användbarhet.
Tillgänglighetsarbete kan alltså bland annat handla 
om fysisk tillgänglighet, om tillgång till utbildning 
och information eller om ett bra bemötande. För att 
lyckas behöver arbetet riktas båda inåt 
organisationen och utåt mot medborgarna och 
övriga samhällsaktörer.
Ett tillgängligt samhälle kan ta tillvara alla 
människors förmågor och potential.

Jönköpings län ska därför vara ett tillgängligt län 
där alla människors potential tas tillvara och alla 
människor får samma förutsättningar.
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Delstrategier:
Skapa attraktiva och hållbara bostäder 
och boendemiljöer för människor i alla 
livet skeenden i hela länet genom 
samverkan för hållbar, trygg och jämlik 
samhällsplanering över administrativa 
gränser
Jönköpings län ska erbjuda lugna, trygga och 
attraktiva boendemiljöer för alla skeden i livet.

För det krävs förutom ett väl avvägt byggande, att 
tomter erbjuds på attraktiva platser, att allmänna 
kommunikationer mellan kommuner och orter 
fungerar snabbt, smidigt och tillförlitligt så att det är 
möjligt att bo i alla länets kommuner.

En väl fungerande samhällsplanering som tar 
hänsyn till alla invånare och som knyter samman 
länets olika delar är en grundförutsättning för hela 
länets utveckling. När många kommuner är små och 
många planeringsfrågor spänner över administrativa 
gränser ställs det krav på både mellankommunal 
och regional planering som komplement till 
kommunernas planering. Planeringsprocessen ska 
vara transparent och förutsägbar för länets invånare 
och företag. Samhällsplaneringen behöver därmed 
samordnas mellan olika aktörer på lokal och 
regional nivå för att säkerställa en hållbar 
utveckling i länet, samt ett tryggt och jämlikt 
samhälle för länets alla invånare och besökare.

Skapa hållbar, attraktiv och innovativ 
samhälls- och landsbygdsutveckling 
genom stärkt samverkan i 
samhällsplaneringen
Utvecklingen av smarta städer och regioner med 
digitalt drivna innovationer såsom smarta elnät, 
skräddarsydda mobilitetslösningar, nya 
applikationer, intelligenta transportsystem och 
bättre realtidsinformation ska främjas.
Digitalisering kan bidra till innovativt och effektivt 
samhällsbyggande, vilket stöds av FN:s 
hållbarhetsmål i Agenda 2030. Städer och regioner 
ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och 
hållbara.

För Jönköpings läns del behöver arbetet med att 
utveckla och främja smarta städer och regioner 
kompletteras med perspektivet hållbar landsbygd 
med hjälp av digitalisering.

Digitalt informationsutbyte kräver gemensamma 
standarder och begreppsmodeller i samverkan

Delta aktivt och drivande i arbetet för 
nya stambanor och höghastighetståg.
Genom samverkan inom och utanför regionen ska 
aktörerna i länet verka för att en höghastighetsbana 
kommer till stånd.

Länets invånare och besökare ska i framtiden ges 
möjlighet att resa med höghastighetståg för att 
kunna ta sig snabbt, hållbart och säkert inom landet 
men även till andra länder.

Detta öppnar upp för en utökad 
arbetsmarknadsregion som kan bidra till tillväxt i

regionen genom ökat kompetenstillförsel till 
företagen. Fler bostäder kan byggas i områden som 
blir attraktiva med kortare restider.

Genom att kapacitet frigörs på den befintliga 
stambanan kommer godstrafiken öka vilket leder till 
både ökad tillväxt och minskad klimatbelastning.

Stärka och rusta befintliga 
järnvägsförbindelser som kopplar 
samman länets kommuner med 
varandra, angränsande län och 
strategiska hamnar
För att stimulera en ökad nyttjandegrad och för att 
nå miljömålen behöver befintligt järnvägsnät 
upprustas, elektrifieras och underhållet behöver 
förbättras i de delar av länet där resandeunderlaget 
så motiverar eller har potential att öka.
Med ett ökat engagemang hos Trafikverket och 
länets övriga aktörer kommer en utveckling och 
modernisering av länets järnvägsnät bli möjlig.
Det är även viktigt att företag kan verka och 
distribuera sina varor och tjänster med bas i vårt 
län.

76



Säkerställa att kollektivtrafiken bidrar 
till en hållbar utveckling, 
arbetsmarknadsförstoring och 
länsinvånarnas resor till studier, 
fritidsaktiviteter och kultur
För att hela länet ska kunna utvecklas krävs att 
infrastrukturen inom, till och mellan kommunerna i 
länet samt över länsgränser är god och tillgänglig.

En god infrastruktur skapar en större 
arbetsmarknadsregion och därmed får länets företag 
det lättare att rekrytera den kompetens som krävs 
för framtiden.

Det gör det möjligt för människor att bo, verka och 
ta del av fritidsaktiviteter på olika platser i länet och 
även utanför länet.

En tillgänglig infrastruktur med god standard är en 
viktig grundsten för social välfärd och en fortsatt 
hållbar tillväxt.

Utveckla infrastrukturen i länet så att 
den möjliggör hållbara, säkra och 
tillgängliga resor, transporter, logistik 
och turism.

För att skapa förutsättningar för att nå målen inom 
Agenda 2030 krävs en utveckling av infrastrukturen 
i länet.

För att klara målen behöver det ske en förflyttning 
av godstransporter från väg till järnväg. De 
befintliga vägarna behöver dock underhållas och 
utvecklas så att hög säkerhet kan hållas samt att alla 
former av miljövänliga transporter på väg kan 
underlättas.

En välutvecklad infrastruktur skapar förutsättningar 
för ett väl fungerande transportsystem. Det ska vara 
enkelt att resa, transportera gods och turista.
Övergångar mellan olika transportslag ska förenklas 
och stimuleras.

Tillgänglighetsanpassa samhällets alla 
delar för jämlika möjligheter att ta del 
av och bidra till utvecklingen
Ungefär en femtedel av landets befolkning har 
någon form av funktionsnedsättning. En 
funktionsnedsättning är en nedsättning av fysisk, 
psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. För 
dessa personer är det extra viktigt med ett 
tillgängligt samhälle.

Tillgänglighetsarbete kan handla om såväl fysisk 
tillgänglighet som om tillgång till utbildning och 
information eller om bra bemötande. För att lyckas 
behöver arbetet riktas båda inåt organisationen och 
utåt mot medborgarna och övriga samhällsaktörer.

Jönköpings län ska därför vara ett tillgängligt län 
där alla människors potential tas tillvara och alla 
människor får samma förutsättningar.

Skapa hållbar digital utveckling i hela 
länet genom tillgång till 
höghastighetsuppkoppling
För att alla människor ska kunna ta del av 
samhällsservice på ett jämlikt sätt, att våra företag 
ska kunna utvecklas och det offentliga effektivisera 
servicen så måste alla ha säker och snabb tillgång 
till internet. Tillgång till höghastighetsbredband är 
en förutsättning för grundläggande samhällsservice, 
delaktighet i samhället och fortsatt utveckling av 
näringslivet. Allt handlar om grundläggande 
livskvalitet för medborgarna.

Gemensamma strukturbilder för länets 
framtida infrastruktur-system
I samverkan med länets kommuner tas 
framåtriktade strukturbilder fram för att illustrera 
länets önskade utveckling när det gäller 
samhällsbyggnad och infrastruktur .
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HANDLINGSPLAN
Delstrategi Delmål

Ökad tillgång till bostäder i livets alla skeenden

Ökad tillgång till dagligvaruhandel och service i hela länet

Skapa attraktiva och hållbara bostäder och 
boendemiljöer för människor i alla livets 
skeenden i hela länet genom samverkan för 
hållbar, trygg och jämlik samhällsplanering 
över administrativa gränser.

Arbete för en hälsofrämjande och hållbar samhällsplanering

Alla i hela länet har tillgång till digital infrastruktur

God tillgång till attraktiv, hållbar och tillgänglig kollektivtrafik i hela länet

En långsiktig och hållbar elförsörjning säkerställs i hela länet

Skapa en hållbar, attraktiv och innovativ 
samhälls- och landsbygdsutveckling genom 
stärkt samverkan i samhällsplaneringen.

Samverkan har stärkts för en motståndskraftig samhällsplanering inför extraordinära händelser

Fått ett nationellt beslut om tidplan för höghastighetsbananDelta aktivt och drivande i arbetet för nya 
stambanor för höghastighetståg.

Färdigställd lokaliseringsstudie

Upprustning, utbyggnad och elektrifiering av länets järnvägar har startatStärka och rusta befintliga 
järnvägsförbindelser som kopplar samman 
länets kommuner med varandra, angränsande 
län och strategiska hamnar.

God tillgänglighet till järnvägar för tunga transporter

God tillgång till attraktiv, hållbar och tillgänglig kollektivtrafik i hela länet

På sträckor där järnväg finns ska tågtrafik prioriteras

Säkerställa att kollektivtrafiken bidrar till en 
hållbar utveckling, arbetsmarknadsförstoring 
och länsinvånarnas resor till studier, 
fritidsaktiviteter och kultur.

Samverka för att ta fram nya lösningar som tillgodoser framtida behov av förflyttning som till exempel intermodala 
lösningar och utvecklad närtrafik

Ökad tillgång till säkra vägar i hela länetUtveckla infrastrukturen i länet så att den 
möjliggör hållbara, säkra och tillgängliga 
resor, transporter, logistik och turism. God tillgång till en sammanhållen infrastruktur för de tyngsta transporterna
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Tillgång till förnybara drivmedel och infrastruktur för elfordon i hela länet

Utvecklad småskalig infrastruktur som till exempel vandringsleder, cykelbanor, kanotleder och ridleder

Personer med funktionsvariation har likvärdiga möjligheter som övriga grupper i samhället att resa, oavsett bostadsort 
och resmål.

Tillgänglighetsanpassa samhällets alla delar 
för jämlika möjligheter att ta del av och bidra 
till utvecklingen.

Lagkrav på tillgänglighetsanpassning efterlevs

Skapa hållbar digital utveckling i hela länet 
genom tillgång till höghasighetsuppkoppling

Alla invånare i länet har tillgång till snabbt och robust bredband

Gemensamma strukturbilder för länets 
framtida infrastruktur-system

Strukturbilder för länets utveckling tas fram i samverkan
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Handlingsplan 

En smart region 2020-2024
En del av den regionala utvecklingsstrategin i Jönköpings län

SAMMANFATTNING
Den regionala utvecklingsstrategin i Jönköpings län utgår från en vision och 
sex mål. För varje mål finns en handlingsplan. Handlingsplanerna ska stödja 
varandra och fungera tvärsektoriellt – för att en insats ska fungera i en av 
handlingsplanerna kan det krävas kompletterande insatser i någon eller några 
av de övriga.

80



Handlingsplan för en smart region
Globala mål som är aktuella för målet:

Formuleringarna i RUS
Företagsamhet och samverkan är kännetecknande 
för länet sedan lång tid tillbaka. Genom 
innovations- och förändringskraft har länets 
näringsliv utvecklats och gått stärkt ur kriser och 
strukturomvandlingar. Mod, handlingskraft, stolthet 
och uppfinningsrikedom präglar företagen, deras 
ledare och medarbetare. Genom framgångsrika och 
prestigelösa småföretag blomstrar hela länet och 
sysselsättningen är hög.

2035 ses länet som en förebild och influencer inom 
nyföretagande och entreprenörskap jämställdhet, 
jämlikhet och arbetsmiljöutveckling.
Omvärldsanalys och internationell samverkan har 
lett till att länets näringsliv är en självklar del av de 
globala värdekedjorna1. Länets näringsliv bidrar 
aktivt till en hållbarhetsdriven utveckling.

1 Företags produktionsprocesser blir allt mer fragmenterade och 
utspridda över världen. Det innebär att det skapas så kallade 
globala värdekedjor. Den ökade specialiseringen – att olika

Högskolan är en motor där samverkan driver det 
offentligas och näringslivets utveckling mot mer 
innovativa kunskaps- och teknologiintensiva 
produkter och tjänster. Genom högskolans 
internationella nätverk och höga utbildnings- och 
forskningsnivå lockas studenter och forskare från 
hela världen till Jönköpings läns dynamiska 
arbetsmarknad.

2035 har länet utvecklat en kreativ 
innovationskultur där samverkan mellan akademi, 
offentlig sektor och näringsliv har resulterat i 
kluster och innovationsmiljöer som bidrar till en 
långsiktigt hållbar utveckling för länet.

Företagandet ökar både bland kvinnor, unga och 
utlandsfödda. Generationsväxling, nya cirkulära

länder eller regioner inriktar sig på olika delar av 
produktionsprocessen (t.ex. forskning och utveckling, 
produktion av insatsvaror, marknadsföring m.m.) har bidragit till

affärsmodeller och smart specialisering bidrar till 
ett växande och diversifierat näringsliv.

Genom det entreprenöriella arvet har länet 
utvecklats till ett smart internationellt 
innovationscentrum för prototyp- och 
produktionsutveckling. Skogsnäringen och dess 
förädlingsindustri bidrar genom innovation och 
förädling av bioråvara till en hållbar utveckling.

Länet ger ett nettobidrag till landets självförsörjning 
av livsmedel. Länets strategiska läge har befäst 
länets position som logistik- och e-handelscentrum i 
Skandinavien. Den starka moderna industriprofilen 
har kompletterats med en kunskapsintensiv 
tjänstenäring. Digitaliseringen har skapat 
förutsättningar för offentliga och privata tjänster i

en effektivare produktion och ett högre förädlingsvärde. Den 
här fragmenteringen och specialiseringen är nödvändig för att 
företag ska kunna konkurrera internationellt.

Mål: 2035 ska Jönköpings län vara en långsiktigt hållbar och innovativ tillväxtregion
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världsklass och en besöksnäring med internationell 
lyskraft.

Delstrategier:
1. Förstärka näringslivets och det offentligas 

innovations- och förändringskraft
2. Utveckla ett hållbart, diversifierat och 

kunskapsintensivt näringsliv i hela länet genom 
smart specialisering

3. Bidra till framgångsrika små- och medelstora 
företag med ett högt kunskaps- och 
teknologiinnehåll i produkter och produktion

4. Inspirera till en arbetsmiljö i världsklass
5. Säkerställa en hög sysselsättning
6. Aktivt jobba för en hållbarhetsdriven 

näringslivsutveckling
7. Säkerställa ett jämställt och jämlikt arbets-, 

näringsliv och företagande i hela länet
8. Bidra till en ökad digital mognad för en hållbar 

digitalisering och utveckling
9. Samverka för kompetensutveckling
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Innovation och företagande
Jönköpings län ska ha en attraktiv arbetsmarknad 
och ett hållbart arbetsliv, där alla har möjlighet att 
vara delaktiga på likvärdiga villkor oavsett kön, 
bakgrund eller individuella förutsättningar. Ett 
näringsliv där människors olika kompetenser är 
ovärderliga resurser och där tillgången på 
arbetskraft med rätt kompetens är tryggad. Där goda 
förutsättningar för nyföretagande, en mångfald av 
specialiserade tjänster och tillgång på välutbildad 
arbetskraft driver på tillväxt och utveckling.

Jönköpings län är en av landets mest dynamiska 
småföretagarregioner. Här finns 30 000 företag, och 
varje år tillkommer det 1800 nya. Det är ett av de 
mest industritäta länen i landet med många små och 
medelstora företag inom främst låg- och 
medelteknologiska industrier som i allt högre 
utsträckning arbetar på en internationell marknad.

Ett varierat och breddat näringsliv skapar 
sysselsättning, stimulerar till inflyttning och bidrar 
till goda ekonomiska förutsättningar för en 
fungerande samhällssektor i hela länet. En stärkt 
kulturell och kreativ sektor, förstärkta gröna 
näringar, stärkt turism och besöksnäring, fortsatt 
utveckling av tjänstesektorn med betoning på 
kunskapsintensiva företag och ett stärkt 
nyföretagande är således viktiga förutsättningar för 
att Jönköpings län ska kunna fortsätta växa och 
utvecklas.

Idag tappar dock Jönköpings län när det gäller 
regional potential i norden. Faktorer som bidrar till 
den negativa utvecklingen i tillväxtpotential i länet2 

är att Jönköpings län, relativt sett har:

 en långsam bredbandsutbyggnad,
 en hög dödlighet i kroniska sjukdomar,
 många invånare som behöver socialbidrag,
 många invånare som ligger i riskzonen för 

fattigdom,
 en låg kulturkonsumtion per invånare,
 en låg kunskapsintensitet i produktion och 

innovation,
 en låg nivå när det gäller hållbarhetsdriven 

näringslivsutveckling,
 en låg investeringstakt när det gäller Green 

Tech (bioekonomi och eko-innovation),
 en relativt låg biogasproduktion,
 en låg andel direktinvesteringar

På plussidan har länet en relativt hög 
skogsavverkning och en hög sysselsättning.

Miljödriven näringslivsutveckling och energifrågor 
är nödvändiga fokusområden för länets utveckling. 
För att möta klimat-, miljö- och energiutmaningarna 
och samtidigt främja ett konkurrenskraftigt 
näringsliv krävs det förändringar i näringslivet.
Det krävs såväl strukturella förändringar som en 
övergång till förnyelsebara resurser. Genom att 
hållbart nyttja landsbygdens biologiska resurser kan 
en biobaserad samhällsekonomi utvecklas som 
alternativ till en fossilbaserad ekonomi.

I OECD rapporten 2018 görs en liknande analys 
och behovet av att öka kunskapsinnehållet i 
produktion och innovation understryks. OECD 
konstaterar också att Jönköpings län saknar IT- 
kluster vilket driver utvecklingen i andra län.

Affärsmöjligheter skapas för länets företag i och 
med den växande globala efterfrågan på hållbara 
och resurseffektiva varor och tjänster samt på 
förnybar energi och produktion med låga utsläpp till 
luft, mark och vatten. För att styra mot en hållbar 
ekonomi krävs affärsmodeller, system och metoder 
som främjar förändrad och förbättrad teknik och 
ekosystemförvaltning, förnybara energikällor och 
förbättrade kretsloppsflöden. Konsumtionsmönstren 
av varor och tjänster måste påverkas för att dessa 
ska orsaka så små miljö- och hälsoproblem som 
möjligt över tid.

För att stödja och säkerställa länets utveckling mot 
en långsiktigt hållbar och innovativ tillväxtregion 
koncentreras det regionala tillväxt- och 
utvecklingsarbetet inom området ”näringsliv och 
innovation” på digitalisering, områdena för smart 
specialisering, innovation samt en affärsdriven 
miljöutveckling mot en cirkulär och biobaserad 
ekonomi.

Även det offentliga står inför stora utmaningar och 
krav på en allt högre förändringstakt. Fler vård- och 
omsorgstjänster kommer att bli digitala och en 
större patientmedverkan och ansvar är en 
nödvändighet för att klara de framtida vård- och 
omsorgsbehoven.

Utvecklingen går från att offentliga tjänster i form 
har varit relativt lika till att bli mer 
individanpassade samtidigt som kraven behöver bli 
allt större på en jämlik service, vård och omsorg 
oavsett vem kunden/brukaren/patienten är, dess 
situation eller vilken bakgrund den kommer från,

2 State of the Nordic region 2018
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var patienten än befinner sig och i vilken form 
service, vård och omsorg ges.
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Delstrategier:
Förstärka näringslivets och det 
offentligas innovations- och 
förändringskraft
En stark industri är av stor betydelse för länet även 
framöver men en breddning av näringslivet är en 
viktig faktor för länets fortsatta utveckling. Därför 
måste nya näringar och affärsmöjligheter stödjas 
och stimuleras för att få möjlighet att växa.
Nyföretagandet är relativt andra län lågt, vilket 
behöver ändras och företagsledarna är i huvudsak 
svenskfödda män varför företagsamheten behöver 
bli mer diversifierad.

Förändringstakten är hög och tekniska innovationer 
driver utvecklingen mot ett mer automatiserat, 
robotiserat och digitaliserat samhälle.

Företag ställs inför utmaningar på en internationell 
arena och utsätts för allt hårdare konkurrens från 
hela världen. Innovation och kunskap är ur detta 
perspektiv nyckeln till framgång.

Utveckla ett hållbart, diversifierat och 
kunskapsintensivt näringsliv i hela länet 
genom smart specialisering
För att hela länet fortsatt ska ha ett framgångsrikt 
näringsliv krävs förnyelse och utveckling inom alla 
sektorer samtidigt som ny affärslogik bejakas i takt 
med att digitaliseringens möjligheter tas tillvara och 
nyttiggörs alltmer. Förnyelse och utveckling 
innebär också ett ökat kunskapsinnehåll och en 
lyhördhet mot marknadens förväntningar på

miljömässig hållbarhet i de produkter och tjänster 
som länet erbjuder. Smart specialisering innebär att 
satsa på de områden länet ligger i världsklass eller 
har en relativ konkurrensfördel jämfört med andra 
regioner. Utvalda områden spetsas, breddas och 
diversifieras. Detta bidrar i sin tur till stärkt 
konkurrenskraft gentemot omvärlden.

Bidra till framgångsrika små- och 
medelstora företag med ett högt 
kunskaps- och teknologiinnehåll i 
produkter och produktion
Länets näringsliv är huvudsakligen lågteknologiskt 
med ett relativt lågt kunskapsinnehåll i produkter 
och produktion. Samtidigt är länets små och 
medelstora företag snabba att ställa om och flexibla 
i produktion och processer. Det agila arbetssättet i 
kombination med ett högt kunskaps- och 
teknologiinnehåll i produkter och produktion skulle 
innebära konkurrensfördelar på en global marknad.

Inspirera till en arbetsmiljö i världsklass
Jönköpings län ska medvetet arbeta för att ha en 
arbetsmiljö i världsklass både inom privat och inom 
offentlig sektor. Med attraktiva arbetsplatser, fria 
från kränkningar, trakasserier och särbehandlingar.

Säkerställa en hög sysselsättning
Jönköpings län ska fortsätta att hålla en hög 
sysselsättningsgrad där alla människors potential tas 
tillvara och alla människor bereds möjlighet till 
arbete och sysselsättning.

Aktivt jobba för en hållbarhetsdriven 
näringslivsutveckling
Bioekonomin växer snabbt i norden och på övriga 
tillväxtmarknader i världen. Den baseras på 
förnybara naturresurser från mark, vatten och 
biologiskt avfall istället för fossila bränslen och 
material. Den förser marknaden med både produkter 
och tjänster som mat, dryck, ren luft och energi, 
ekosystemtjänster och klimatförbättrande produkter 
och tjänster.
Bioekonomin ersätter också produkter baserade på 
fossil råvara, i form av exempelvis biodrivmedel, 
bioplaster, textilier och bioläkemedel.

Jönköpings län har stora och goda förutsättningar 
att utveckla bioekonomin. Bioekonomin baseras i 
hög grad på innovation och av kunskapsintensitet. 
Jönköpings län har en omfattande och driven 
skogsindustri med en omfattande och varierad 
förädlingsindustri. Det gör att vanliga råvaror i 
bioekonomisk industri, så kallade skogsbiprodukter, 
finns tillgängliga.

Länet har fortfarande en relativt låg produktion av 
biogas även om insatser görs för att skapa en ökad 
efterfrågan genom offentliga satsningar på 
biogasdrivna fordon.

Säkerställa ett jämställt och jämlikt 
arbets-, näringsliv och företagande i 
hela länet
Ett jämställt och jämlikt arbets- och näringsliv är 
lönsamt och har en större potential än motsatsen. Ett 
jämställt företagande bidrar till ett breddat 
näringsliv med fler företag inom fler branscher.
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Jönköpings län ska det vara enkelt för alla, oavsett 
kön, bakgrund eller individuella förutsättningar, att 
starta och driva företag samt att få sin affärs- eller 
produktidé prövad. För detta krävs ett öppet och 
värderingsfritt företags- och innovationsstödssystem 
som enkelt kan nås i hela länet. Detta i sin tur 
förutsätter större mångfald och transparens i 
stödsystemen för att säkerställa att alla bemöts och 
erbjuds stöttning på jämlika villkor.

Bidra till en ökad digital mognad för en 
hållbar digitalisering
För att få största nytta av digitaliseringens 
möjligheter, behöver länet lära sig mer om den stora 
samhällsomvandling som digitaliseringen för med 
sig. Rätt hanterad kommer digitaliseringen att 
innebära enorma möjligheter. Ny teknik kan ge fler

och bättre jobb, säkrare vård som kommer fler till 
del samt bättre miljö och samhällsservice.
Nuvarande lagstiftning, som vuxit fram under 
industrisamhällets villkor, begränsar till viss del 
kreativ utveckling inom digitaliseringens område. 
Samhället måste vara flexibelt i att koordinera 
digital utveckling med lagstiftning och regelverk 
utan att ge avkall på etik- och moralperspektivet.

Samverkan för kompetensutveckling
Samordning, samverkan, samarbete och 
samhandling är av avgörande betydelse för att möta 
de utmaningar som drivs av demografi, 
urbanisering, digitalisering och globalisering.
Samtidigt som arbetsgivarna efterfrågar en allt 
högre formell utbildning hos sina medarbetare och 
industrin robotiseras skapas utmaningar för de

invånare som har en låg formell utbildningsnivå 
men också möjligheter för tjänstenäringen att 
utvecklas och anställa. En nära samverkan med 
länets industriföretag och utbildningsanordnare är 
av central betydelse för att medarbetare ska kunna 
vidareutbilda sig under pågående anställning så att 
de kan bidra i andra roller eller inom den 
företagsnära tjänstesektorn när andelen anställda i 
industrin sjunker.

Kraven på medarbetares förändringskompetens blir 
allt högre och för ett näringsliv som präglas av 
innovation och entreprenöriellt tänkande krävs 
arbetskraft som har en stor förmåga till omställning.
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Aktiviteter och indikatorer en 
smart region

Delstrategi Förslag till delmål
Ökad investeringsgrad i innovation

Stöd för kvalitetsutveckling för företag i länet

Staten, Regionen och kommunerna tar tillsammans ansvar för att utveckla samhället genom att bidra till en bred 
arbetsmarknad för tjänstesektorn med ett högt kunskapsinnehåll.
Fler nya företag

Ett starkt företagsklimat säkerställs i hela länet

Barn och ungdomars innovationskraft/förmåga stärks,

Förstärka näringslivets och offentligas 
innovations- och förändringskraft

Fler kvinnor i ledande befattning och som företagsledare

Ökad branschbredd och ett mer kunskapsintensivt näringsliv i hela länet

Framtidssäkrat näringsliv i hela länet

Utökad tjänstesektor i hela länet

Fler företag och högre förädlingsvärde inom besöksnäringen.

Identifierat framgångsfaktorer för olika inriktningar i turism

Utveckla ett hållbart, diversifierat och 
kunskapsintensivt näringsliv i hela länet 
genom smart specialisering

Implementerat en smart specialiserings strategi
Tillverkningsindustrin har en ökad digitalisering och kunskapsnivå.Bidra till framgångsrika små- och 

medelstora företag- högt kunskaps- och 
teknologiinnehåll i produkter och 
produktion

Tillverkningsindustrin har ökat sin konkurrenskraft på de globala marknaderna.

Inspirera till en arbetsmiljö i världsklass Länets arbetsplatser är attraktiva, inkluderande och nyskapande.
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Säkerställa en hög sysselsättning Ökad eller bibehållen sysselsättningsgrad med en arbetslöshet under rikssnittet

Ökad investeringstakt inom bioekonomi och cirkulär ekonomi

Övergång till fossilfria råmaterial i polymerindustrin

Ökad andel av fossilfritt bränsle till länets transporter

Aktivt jobba för en hållbarhetsdriven 
näringslivsutveckling (bioekonomin, 
cirkulär ekonomi)

Ökad andel green tech företag i länet.

Uppnått jämställda löner i hela länet

Mäns uttag av föräldraledighet ökar.

Fördelning vård av barn, (vab) går mot en jämlik fördelning.

Andel som arbetar heltid ökar och är jämt fördelad mellan kvinnor och män

Fler kvinnliga och utrikesfödda företagare.

Säkerställa ett jämställt och jämlikt 
arbets-, näringsliv och företagande i hela 
länet

Alla kommuner har tillgång till och synliggjort innovationsrådgivning och företagsutveckling

Ökad forskning kring digitaliseringens möjligheter och nytta

Ökad forskning om AI, dess nytta och möjligheter
Stärkta och utvecklade verksamheter med hjälp av digitaliseringen

Bidra till en ökad digital mognad för en 
hållbar digitalisering och utveckling

Ökad grad av digital transformation i hela länet

Utvecklade strukturer för kompetensutveckling under pågående anställningSamverka för kompetensutveckling

Strukturer för livslångt lärande i enlighet med EU:s definition
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HANDLINGSPLAN 

EN KOMPETENT REGION

2020-2024
En del av den regionala utvecklingsstrategin i Jönköpings län

SAMMANFATTNING
Den regionala utvecklingsstrategin i Jönköpings län utgår från en vision och 
sex mål. För varje mål finns en handlingsplan. Handlingsplanerna ska stödja 
varandra och fungera tvärsektoriellt – för att en insats ska fungera i en av 
handlingsplanerna kan det krävas kompletterande insatser i någon eller några 
av de övriga.
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Handlingsplan för en kompetent region

Globala mål som är aktuella för målet:

Formuleringarna i RUS
Förmågan att attrahera, behålla och utveckla kom- 
petenser är helt avgörande för att säkra näringsli- 
vets och den offentliga sektorns behov av medarbe- 
tare och för att kunna möta välfärdens utmaningar. 
Förutsättningarna och utgångsläget varierar mel- 
lan länets kommuner. Genom en väl fungerande 
samverkan i länet mellan Region Jönköpings län, 
kommunerna, näringslivet, akademi och utbild- 
ningsanordnare, Arbetsförmedlingen och arbets- 
marknadens parter säkerställs den långsiktiga kom- 
petensutvecklingen och matchningen på arbets- 
marknaden i hela länet.

2035 tas alla människors potential tillvara på arbets- 
marknaden. Matchningen mellan näringslivets och 
den offentliga sektorns behov och arbetskraftens 
kompetens är hög. Länet erbjuder landets mest 
spännande arbetstillfällen, utbildnings- och forsk- 
ningsmiljöer och lockar därför internationell spets- 
kompetens till länet.

Människor som kommer från utlandet integreras 
snabbt på arbetsmarknaden genom att deras befint- 
liga kompetens kan tillvaratas.

2035 finns en proaktiv samverkan inom länet i syfte 
att öka samhandling och kommunikation mellan ut- 
bildningsaktörer samt mellan utbildningsaktörer och 
näringslivet.

Strukturerna för utbildning och kompetensutveckl- 
ing stödjer näringslivets, den offentliga sektorns och 
det omgivande samhällets utveckling så att alla in- 
vånares potential och kompetens tas tillvara. Syssel- 
sättningen är hög och matchningen säkerställs ge- 
nom det livslånga lärandet.

Högskolans utbud och arbetssätt stödjer det livs- 
långa lärandet såväl som näringslivets kompetens- 
försörjning. Högskolan driver genom sin forskning 
och sina forskningsmiljöer utveckling tillsammans 
med näringslivet och den offentliga sektorn.

Kommunala lärcentra utgör nav och motorer för fy- 
siska och digitala utbildningar på alla nivåer som 
säkerställer matchningen på en snabbt föränderlig 
och dynamisk arbetsmarknad.

2035 bidrar folkbildningen till en demokratisk ut- 
veckling av samhället, en ökad mångfald och till 
människors möjlighet att påverkas sin livssituation. 
Folkbildningen bidar aktivt till att höja bildnings- 
och utbildningsnivån i samhället.

Delstrategier:
1. Stärka länets förmåga att attrahera, behålla och 

utveckla kompetenser
2. Stärka den långsiktiga kompetensförsörjningen 

och matchningen för integration och hållbar 
tillväxt

3. Höja den formella utbildningsnivån
4. Vidareutveckla högskolans betydelse för länets 

utveckling genom fler forsknings-, innovations- 
och utvecklingsmiljöer

Mål: I Jönköpings län säkerställs matchningen genom det livslånga lärandet år 2035
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5. Säkerställa en integrerad arbetsmarknad och ett 
inkluderande arbetsliv

6. Etablera jämlika möjligheter till utbildning och 
livslångt lärande i hela länet

7. Förbättra förutsättningarna för länsinvånarna 
att kompetensutveckla och vidareutbilda sig 
under pågående anställning

8. Etablera en väl fungerande samverkan inom lä- 
net och mellan alla aktörer
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Kompetensförsörjning och 
arbetsmarknad
Förmågan att attrahera, behålla och utveckla kom- 
petenser är helt avgörande för att säkra näringsli- 
vets, den offentliga sektorns och det omgivande 
samhällets behov av medarbetare samt för att kunna 
möta välfärdens utmaningar. Det riktar fokus på 
kompetensförsörjning och livslångt lärandet i form 
av utbildning och kompetensutvecklingsinsatser.

I ett kompetensförsörjningsperspektiv står länet in- 
för följande stora utmaningar:

 Den formella utbildningsnivån måste hö- 
jas.

 Den stora arbetskraftsbristen måste mins- 
kas och matchningen förbättras.

 Globaliseringens, digitaliseringens och ro- 
botiseringens utmaningar måste mötas.

 Fler företag måste få en högteknologisk 
kompetens.

 Fler kunskapsintensiva tjänsteföretag 
måste etableras i länet.

Idag har näringslivet och den offentliga sektorn be- 
tydande svårigheter att anställa personer med rätt 
kompetens. Tyvärr väljer allt för få ungdomar ett 
yrkesprogram inom gymnasieskolan, vilket långsik- 
tigt kommer att inverka negativt på rekrytering till 
näringsliv och offentlig sektor. Yrkesprogramval 
görs också väldigt traditionsbundet. Det inverkar 
negativt på målet om ett mer jämställt samhälle.

En fullgjord gymnasieutbildning är en grundförut- 
sättning för att möta arbetsmarknadens behov av ar- 
betskraft. Därför måste vi säkerställa att alla som 
påbörjar en gymnasieutbildning även slutför sin ut- 
bildning och erhåller en gymnasieexamen. Vi måste

också motivera betydligt fler ungdomar att välja ett 
yrkesprogram och uppmuntra fler att bryta köns- 
traditionella yrkesval.

Trots att kompetensbehovet är stort så står alltför 
många vuxna personer utanför arbetsmarknaden. 
För att motverka arbetslöshet och arbetskraftsbrist 
samt förbättra matchningen behöver potentialen hos 
människor som idag står utanför arbetsmarknaden 
betydligt bättre tas tillvara genom olika kompetens- 
försörjningsinsatser.

Den demografiska utvecklingen gör att tillgången 
till arbetskraft i länet riskerar att minska under över- 
skådlig tid, samtidigt som vi vet att tillgången till 
kunskap och kompetens i bred bemärkelse är en 
central konkurrensfaktor för länet i den globala kun- 
skapsekonomin. För att vända denna utmaning till 
en styrka behöver alla invånares kompetens ses, till- 
varatas och utvecklas för att kunna främja företa- 
gande, entreprenörskap, utveckla nya produkter,
processer, tjänster, affärssystem och tekniska lös- 
ningar. Tillgång till relevant kompetens är en förut- 
sättning för fortsatt utveckling av näringsliv och of- 
fentlig verksamhet i länet.

Globaliseringen, digitaliseringen och robotiseringen 
är stora utmaningar som kommer att påverka såväl 
arbetsmarknaden som individer. Med stor sannolik- 
het kommer jobb att försvinna, men samtidigt kom- 
mer nya jobb att tillskapas. Insatser som stärker in- 
dividers kompetens och beredskap till omställning 
måste därför etableras. Genom smart kompetensför- 
sörjning kan yrkesverksamma ges reella möjligheter 
att utveckla sin kompetens och möta förändringar i 
arbetslivet.

För att möta det stora behovet av arbetskraft inom 
näringar som idag har arbetskraftbrist och samtidigt 
motverka en omfattande arbetslöshet bland personer 
med låg formell utbildningsbakgrund behövs omfat- 
tande insatser göras för att lyfta den formella kom- 
petensnivån i hela länet. Det behöver göras på kort, 
medellång och lång sikt. Yrkesutbildningar på 
gymnasial och yrkeshögskolenivå har på kort sikt 
en särskilt stor betydelse för kompetensförsörj- 
ningen i länet för att säkra den direkta kopplingen 
till näringslivets och den offentliga sektorns behov 
av arbetskraft.

För att trygga länets tillväxt och utveckling behöver 
fungerande samverkansstrukturer kring utbildning, 
kompetensutveckling och livslångt lärande vidare- 
utvecklas. Insatser behöver startas i nära samarbete 
mellan näringsliv, offentlig sektor, kommunal vux- 
enutbildning, folkbildningens aktörer, yrkeshögsko- 
leanordnare, högskolan och övriga utbildningsaktö- 
rer. Det måste finnas väl fungerande samverkans- 
modeller för olika former av kompetensförsörjning-
sinsatser.

Jönköpings län präglas av ett stort yrkeskunnande 
och en stolt industrihantverkstradition, det som be- 
nämns informell kompetens. Denna informella 
kompetens når inom vissa områden världsklass.
Den formella utbildningsnivån i länet är dock rela- 
tivt låg. Även länets andel invånare med eftergymn- 
asial utbildning är förhållandevis låg och ligger på 
en av de lägsta nivåerna i landet. Noteras bör att 
kvinnorna i länet satsar på en treårig eftergymnasial 
utbildning i mer än dubbelt så hög utsträckning 
jämfört med männen.

Det traditionella näringslivet med fokus på industri 
och yrkesskicklighet samt en god tillgång på arbets- 
tillfällen har bidragit till att högre utbildning inte
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prioriterats i tillräcklig grad. Genom en stärkt sam- 
verkan mellan kommunala lärcentra, anordnare av 
yrkeshögskoleutbildningar, Jönköping University 
och Region Jönköpings län skapas förutsättningar 
för att ändra den bilden och etablera ännu bättre 
möjligheter för livslångt lärande och karriärbyten.

För att länets näringsliv ska kunna hävda sig i den 
globala konkurrensen behövs fler högteknologiska 
företag och kunskapsintensiva tjänsteföretag etable- 
ras. Vi behöver därför öka andelen högutbildade i 
länet samt arbeta för att inkommande studenter på 
Jönköping University väljer att stanna kvar och ar- 
beta i länet efter avslutade studier. Arbetsmark- 
naden måste också vara så attraktiv att utresande 
studenter från länet väljer att återvända till regionen 
efter fullgjorda studier. Högre utbildning är en sär- 
skilt viktig förutsättning för att säkra kompetensför- 
sörjningen hos länets företag över tid.

Ett nära samarbete mellan akademin, näringslivet 
och den offentliga sektorn är avgörande för länets 
tillväxt och attraktivitet. Tillgången till högre ut- 
bildning samt forskning och innovation säkerställer 
att den kompetens som finns i länet kan tillvaratas 
och utvecklas. Det är när praktiken möter teorin 
som vi kan skapa livslångt lärande för länets invå- 
nare och samtidigt skapa ett attraktivt län att arbeta 
och bo i.

Graden av automatisering och robotisering i länet är 
relativt låg jämfört med andra industrilän och i takt 
med den strukturomvandling som länets industrifö- 
retag går igenom kommer behovet av högre formell 
kompetensnivå i form av högskoleutbildad arbets- 
kraft att öka.

Samverkan med Jönköping University har en strate- 
gisk roll för att skapa förutsättningar för ökad kun- 
skap och kompetens samt forsknings- och innovat- 
ionskapacitet i länet.
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Delstrategier
Stärka länets förmåga att attrahera, be- 
hålla och utveckla kompetenser
Kompetensförsörjning är ett prioriterat område för 
att kunna attrahera, behålla och utveckla kompeten- 
ser, i syfte att säkerställa en välfungerande arbets- 
marknad och olika samhällsfunktioner av hög kvali- 
tet. Detta är en av förutsättningarna för att uppnå 
visionen Jönköpings län – Sveriges mest hållbara, 
attraktiva och tillgängliga region.

Näringsliv och offentlig sektor har idag betydande 
svårigheter att anställa personer med rätt kompe- 
tens. Det hämmar både företagens, den offentliga 
sektorns och länets utveckling.

Arbetskraftsbristen måste mötas med en bättre 
matchning samt goda möjligheter till utbildning och 
kompetensutveckling. Regionen, länets kommuner, 
arbetsmarknadens parter och övriga utbildningsak- 
törer kan i en god samverkan etablera välfunge- 
rande strukturer för utbildning och kompetensut- 
veckling som attraherar, behåller och utvecklar 
kompetenser samt höjer utbildningsnivån i länet.

För att attrahera, behålla och utveckla kompetenser 
är det särskilt viktigt att stärka möjligheten till livs- 
långt lärande. Kommunala lärcenter kan utgöra cen- 
trala och viktiga kompetensförsörjningsnoder där 
kommunal vuxenutbildning inklusive regionalt yr- 
kesvux, yrkeshögskoleutbildning, folkbildning och 
högskoleutbildning erbjuder rik tillgång till utbild- 
ning och kompetensutveckling. Genom digitali- 
seringens möjligheter kan det livslånga lärandet vid 
dessa lärcenter stärkas väsentligt.

Länets företag måste utveckla sin förmåga att attra- 
hera och anställa högutbildade, dels genom utökad 
samverkan med Jönköping University, men också 
genom att rekrytera högutbildade från andra delar i 
landet. Långsiktigt är länet i stort behov av fler hög- 
teknologiska företag och kunskapsintensiva tjänste- 
företag.

Förmågan att attrahera, behålla och utveckla kom- 
petenser förutsätter också att länet kan erbjuda för- 
skola, utbildning samt vård och omsorg av hög kva- 
litet. Det måste också finnas god tillgång till bo- 
ende, kultur- och friluftsliv, kommunikationer, in- 
frastruktur och föreningsliv.

Stärka den långsiktiga kompetensför- 
sörjningen och matchningen för integ- 
ration och hållbar tillväxt
Länets kompetensbehov måste kontinuerligt analys- 
eras. Prognoser om kompetensbehov på kort, me- 
dellång och lång sikt ska regelbundet publiceras och 
utgöra underlag för kompetensförsörjningsinsatser.

I en god dialog och samverkan mellan arbetsmark- 
nadens parter och olika utbildningsanordnare kan 
dessa synliggjorda kompetensbehov tillgodoses ge- 
nom olika utbildnings- och kompetensutveckl- 
ingsinsatser.

Dialogen och samverkan mellan arbetsmarknadens 
parter och länets olika utbildningsaktörer ska säker- 
ställas genom etablerandet av systematiska och 
strukturerade samverkansmodeller.

För att lyckas med en välfungerande matchning 
måste också effektiva strukturer för validering eta- 
bleras. Det handlar framför allt om att tydliggöra de

olika branschvisa valideringsmodeller som redan 
finns på plats, samt säkerställa hur dessa etablerade 
valideringsmodeller kan leda till konkreta kompe- 
tensutvecklingsinsatser.

Höja den formella utbildningsnivån
Invånare i Jönköpings län har i förhållande till riket 
en förhållandevis låg formell utbildningsnivå, även 
om den varierar mellan länets kommuner. Länet har 
även en alltför låg andel av personer med eftergym- 
nasiala studier. Vi kan tydligt se att män halkar efter 
kvinnors eftergymnasiala studier.

För att kunna möta globaliseringens, digitalisering- 
ens och robotiseringens utmaningar måste åtgärder 
vidtas för att höja den formella utbildningsnivån i 
länet. En ökad tillgång till vuxenutbildning, yrkes- 
högskoleutbildning och högre utbildning är därför 
nödvändig.

Det handlar dels om att öka medvetenheten hos in- 
divider att förstå vikten och värdet av en ökad kom- 
petens, dels att ha en beredskap för att omställning 
och karriärbyten kommer att vara en naturlig del 
under ett yrkesliv. Det handlar också om att säker- 
ställa att länet genom olika utbildningsaktörer kan 
möta efterfrågan på ökad kompetens. Dessutom 
måste näringslivet inse nödvändigheten av att knyta 
högskoleutbildade till sina företag.

Vidareutveckla högskolans betydelse 
för länets utveckling genom fler forsk- 
nings-, innovations- och utvecklingsmil- 
jöer
Universitet och högskolor är viktiga aktörer för 
högre utbildning, forskning och innovation. Den
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långsiktiga målsättningen är att minst hälften av lä- 
nets vuxna befolkning har minst en tvåårig efter- 
gymnasial utbildning.

Samverkan mellan akademin, näringslivet och den 
offentliga sektorn måste stärkas och utvecklas. Hög- 
skolan är en viktig aktör för ökad kunskap och kom- 
petens. Genom akademins forsknings- och innovat- 
ionskapacitet kan näringslivet och den offentliga 
sektorn ges möjlighet till att stärka och utveckla 
sina produkter, processer och tjänster.

Jönköpings University är en särskilt viktig motor 
för att höja länets kunskaps- och kompetensnivå 
samt att öka forsknings- och innovationskapaciteten 
i både näringsliv och offentlig sektor.

Jönköping University´s internationella profil är en 
stor tillgång för länet. Genom ökad samverkan mel- 
lan olika forskningsmiljöer kan fler forskningsklus- 
ter etableras till gagn för länets näringsliv och of- 
fentlig sektor.

Säkerställa en integrerad arbetsmark- 
nad och ett inkluderande arbetsliv
Allt för många människor står idag utanför arbets- 
marknaden och riskerar därmed att hamna i ett utan- 
förskap. Grupper som står utanför arbetsmarknaden 
är i huvudsak unga som av olika skäl inte avslutat 
gymnasiet, nyanlända som ännu inte pratar svenska, 
utlandsfödda kvinnor med kort utbildningsbak- 
grund, personer som socialt slagits ut av något skäl 
och personer med en funktionsvariation som be- 
döms påverka arbetsförmågan på något sätt.

För att klara arbetskraftsförsörjningen behöver alla 
länsinvånares potential tas tillvara och få en plats på

arbetsmarknaden utifrån sina förutsättningar. För 
ungas tillträde till arbetsmarknaden är det av största 
vikt att de fullföljer utbildningen på ett nationellt 
program i gymnasieskolan. För nya svenskar är det 
viktigt att de får tillgång till en väl fungerande SFI- 
undervisning samt utbildningsinsatser som leder till 
en etablering på arbetsmarknaden.

Det måste finnas utbildnings- och kompetensut- 
vecklingsinsatser som möter alla individer på den 
nivå de befinner sig på. På så sätt tillvaratas allas 
potential. Det är också viktigt att arbetsmarknadens 
parter tillsammans säkerställer ett inkluderande ar- 
betsliv, som utifrån vars och ens förutsättningar tar 
tillvara alla människor potential.

Ett inkluderande arbetsliv är en viktig faktor i detta. 
Vi har inte råd med att individer som har en för- 
måga att bidra står utanför arbetsmarknaden. Ge- 
mensamma lösningar och insatser bör implemente- 
ras som underlättar för alla individer att få tillgång 
till utbildning, arbete och möjlighet att stanna kvar 
på arbetsmarknaden.

Etablera jämlika möjligheter till utbild- 
ning och livslångt lärande i hela länet
Kunskap och kompetens är nyckelfaktorer för länets 
långsiktiga utveckling, tillväxt och hållbarhet. Det 
är av stor vikt att näringsliv och offentlig sektor har 
möjlighet till en god kompetensförsörjning. Därför 
måste utbildning och kompetensutveckling finns 
tillgänglig för alla individer som har ett behov av 
mer kunskap och kompetens. För att tillgodose ett 
livslångt lärande är det också viktigt att det finns 
förutsättningar till utbildning, kompetensutveckling 
och omskolning i alla livets skeenden.

Fungerande samverkansmodeller för utbildning och 
kompetensutveckling måste därför etableras i alla 
länets kommuner. Det ska finnas kompetensförsörj- 
ningsarenor där arbetsmarknadens parter och alla 
relevanta utbildningsanordnare kan mötas till dialog 
och samverkan i syfte att ge alla länets invånare re- 
ella möjligheter till ett livslångt lärande.

Kommunala lärcentra kan här spela en stor och vik- 
tig roll för att stärka det livslånga lärandet. Det ska 
vara en fysisk plats som samtidigt nyttjar digitali- 
seringens rika möjligheter. Vid dessa lärcentra kan 
den kommunala vuxenutbildningen samla folkhögs- 
kolor, studieförbund, yrkeshögskoleanordnare samt 
högskolor.

Etablera en väl fungerande samverkan 
inom länet och mellan alla aktörer
För regional utveckling är samarbete och samver- 
kan nyckelbegrepp. Det regionala ledarskapet behö- 
ver stärkas i samverkan med länets kommuner, stat- 
liga myndigheter, utbildningsanordnare, näringsli- 
vet, den offentliga sektorn och civilsamhället. Till- 
sammans ska vi skapa bättre förutsättningar för reg- 
ional utveckling, som är långsiktigt hållbar både so- 
cialt, miljömässigt och ekonomiskt.

Bristen på rätt utbildad personal är en av de viktig- 
aste frågorna i arbetet för regional tillväxt. För- 
mågan att attrahera, behålla och utveckla kompeten- 
ser är avgörande för att utveckla en attraktiv och 
konkurrenskraftig region. Det är människor som bi- 
drar med kompetens, som driver företag och inve- 
sterar, samt medverkar till välfärdens utveckling.
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Efterfrågan på arbetskraft inom nya yrkeskategorier 
kommer att uppstå, vilket ytterligare betonar vikten 
av kompetensutveckling, livslångt lärande och för- 
måga till omställning. Den ökande globaliseringen, 
digitaliseringen och robotiseringen ställer nya krav 
på utbildningssektorn att kunna möta snabbt skif- 
tande utbildningsbehov och anpassa insatser indivi- 
duellt. Förmågan att tillvarata hela arbetskraftens

kompetens, kreativitet och erfarenhet oavsett bak- 
grund, kön, härkomst, ålder eller boendeort kommer 
vara helt avgörande för länets långsiktiga tillväxt 
och utveckling. Den är också avgörande för att 
säkra välfärden och den sociala sammanhållningen i 
hela länet. Arbetet med matchning utifrån det utbud 
och den efterfrågan som finns i länet står i fokus. En 
generell höjning av länets relativt sett låga formella

kompetensnivå är av central betydelse för en lång- 
siktigt hållbar tillväxt och utveckling.

För att säkra länets tillväxt och utveckling behöver 
fungerande samverkansstrukturer och samverkans- 
modeller kring utbildning, kompetensförsörjning, 
kompetensutveckling och livslångt lärande etableras 
och utvecklas.
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Handlingsplan
Delstrategi Delmål

Alla ungdomar gör medvetna gymnasieval och uppnår en godkänd gymnasieexamen.

Fler gör icketraditionella programval i syfte att bryta könssegregeringen på arbetsmarknaden.

Det finns tillgång till flexibla utbildnings- och kompetensförsörjningsmöjligheter i länets alla kommuner.

Det finns fler medel- och högteknologiska företag i länet.

Det finns fler personer med akademisk kompetens i länet.

Det finns fler kunskapsintensiva tjänsteföretag i länet.

Stärka länets förmåga att attrahera, behålla och ut- 
veckla kompetenser.

Tillhandahålla analyser och prognoser av privat och offentlig sektors behov av kompetens på kort, meddellång och 
lång sikt som underlag för kompetensförsörjningsinsatser.

Det finns effektiva strukturer för validering på regional nivå

Det finns flexibla kompetensutvecklingsinsatser till genomförda valideringar

Stärka den långsiktiga kompetensförsörjningen 
och matchningen för integration och hållbar till- 
växt.

SFI-undervisning som möter arbetsmarknadens behov.

Andelen personer 25-64 år, med minst en tvåårig eftergymnasial utbildning ska på sikt vara 50 % eller högre, för 
både män och kvinnor

Höja den formella utbildningsnivån.

Fler högskoleplatser som matchar arbetsmarknadens behov och potential i länet.
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Andelen studenter som stannar kvar i länet efter avklarade studier ökar

Andelen studenter som återvänder eller söker sig till länet efter avklarade studier ökar
Fler YH-utbildningar i länet som svarar mot arbetsmarknadens behov och potential.

Ökad samverkan mellan akademin, näringslivet och den offentliga sektorn.

Fler breda forskningsmiljöer med relevans för hela länets utveckling har etableras.

En högteknologisk tandläkarutbildning har etablerats vid JU som stärker landets tandvård.

Vidareutveckla högskolans betydelse för länets 
utveckling genom fler forsknings-, innovations- 
och utvecklingsmiljöer

Säkerställa en integrerad arbetsmarknad och ett 
inkluderande arbetsliv

Ökad övergång till arbete för män och kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden och därvid särskilt uppmärk- 
samma integrationsperspektivet i det regionala kompetensförsörjningsarbetet.

Utvecklade strukturer för en gemensam planering av utbud och inriktning av regionalt yrkesvux.

Etablering och utveckling av kommunala lärcentrum i alla länets kommuner.

Det livslånga lärandet har ökat i hela länet

Etablera jämlika möjligheter till utbildning och 
livslångt lärande i hela länet

Folkhögskolors och studieförbunds möjligheter att stärka det regionala kompetensförsörjningsarbetet tillvaratas.

Förbättra förutsättningarna för länsinvånarna att
kompetensutveckla och vidareutbilda sig under 
pågående anställning

Det livslånga lärandet för yrkesverksamma har stärkts genom etablerade kompetensutvecklingsmöjligheter i hela lä- 
net.

Samverkansmodeller och strukturbilder finns för stärkt kompetensförsörjning i hela länet.
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Etablera en väl fungerande samverkan inom länet 
och mellan aktörer
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HANDLINGSPLAN EN GLOBAL

REGION 2020-2024
En del av den regionala utvecklingsstrategin i Jönköpings län

SAMMANFATTNING
Den regionala utvecklingsstrategin i Jönköpings län utgår från en vision och 
sex mål. För varje mål finns en handlingsplan. Handlingsplanerna ska stödja 
varandra och fungera tvärsektoriellt – för att en insats ska fungera i en av 
handlingsplanerna kan det krävas kompletterande insatser i någon eller några 
av de övriga.
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Handlingsplan för en global region
Globala mål som är aktuella för målet:

Mål: 2035 ska Jönköpings län vara ett internationellt konkurrenskraftigt län

Formuleringarna i RUS
Länets strategiska läge, den internationellt 
profilerade högskolan och den ökande 
globaliseringen skapar förutsättningar för länet att 
bli en långsiktigt hållbar och innovativ 
tillväxtregion. Exportmarknaden är central för 
många av länets företag. En förutsättning för länets 
långsiktigt hållbara utveckling är att länets företag 
erövrar och blir en del av de globala 
värdekedjorna. Insatser behöver därför 
kontinuerligt göras för att stödja företagens 
internationaliserings- och exportambitioner.
Globaliseringen ger även möjlighet till kunskaps- 
och kompetensinfluenser samt ökar möjligheten för 
internationella företags direktinvesteringar och 
nyetableringar i länet.

2035 bidrar länets internationalisering och globala 
prägel till landets utveckling. Länets aktiva arbete 
med en väl utvecklad omvärldsanalys ger

näringsliv, akademi och offentlig sektor beredskap 
att fånga möjligheter. Vänortssamarbeten stärker 
omvärldsbevakning, lärande och länets 
internationella ställning. Den växande 
besöksnäringen bidrar till utveckling i städer och på 
olika landsbygder.

Det goda klimatet för direktinvesteringar och 
nyetableringar bidrar till länets status som 
tillväxtmarknad. Länets näringsliv är en självklar 
länk i de globala värdekedjorna och länet är en del 
av den arbetsmarknadsregion som sträcker sig över 
norra Europa och en aktiv part i Östersjösamarbetet 
samt det nordiska samarbetet.

Länet är pådrivande i utvecklingen av EU, övriga 
Europa och världen, samt bidrar till att stärka 
demokrati, mänskliga rättigheter och social 
inkludering. Länet stödjer också andra länders 
utveckling i riktning mot en alltmer hållbar värld.

Delstrategier:
1. Positionera länet på den 

internationella kartan
2. Stödja företagens 

internationaliserings- och 
exportambitioner

3. Utveckla länets attraktivitet för och 
förmåga att ta emot 
direktinvesteringar och nyetableringar

4. Bidra till att utveckla EU och övriga 
världen i en mer hållbar riktning

5. Utöka och utveckla kompetens- och 
arbetsmarknadsregionen

6. Utveckla förmågan att dra nytta av de 
resurser som EU erbjuder

7. Arbeta proaktivt med omvärldsanalys
8. Samverka för internationalisering
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Internationellt samarbete
Det är viktigt med internationellt samarbete för att 
lära av andra, dra nytta av varandras likheter – och 
olikheter, för att hitta nya marknader och 
kompetens. För att länet ska vara en del av de 
globala värdekedjorna krävs samverkan och 
samarbete, internationellt utbyte och anpassning till 
de globala förutsättningarna.

Även för länets utveckling, både det offentligas och 
näringslivets, är det viktigt med internationellt 
samarbete för att lära av andra, dra nytta av 
varandras likheter och olikheter samt för att hitta 
nya marknader och kompetens. För att länet ska 
vara en del av de globala värdekedjorna krävs 
samverkan och samarbete, internationellt utbyte och 
anpassning till de globala förutsättningarna. För 
länets utveckling är det också av stor betydelse med 
direktinvesteringar, nyetableringar och en ökande 
export.

Internationalisering
Internationalisering är ett begrepp med olika 
betydelser beroende på utgångspunkt. Generellt 
innebär internationalisering anpassning till och 
samarbete mellan flera nationer.
Inom teknik och kultur innebär internationalisering 
att man skapar förutsättningar för samarbete och 
förståelse mellan nationerna. Exempelvis kan en 
produkt som är "internationaliserad" användas i 
flera kultur- och språkområden.

Inom området ekonomisk geografi görs ofta en 
skillnad mellan internationalisering och 
globalisering, där globalisering avser en djupare 
gränsöverskridande ekonomisk interaktion medan

internationaliseringen snarare avser samarbete 
mellan nationer. Skillnaden mellan globalisering 
och internationalisering är att globaliseringen 
upphäver nationsgränsernas betydelse medan 
internationalisering betyder ett samarbete över 
nationsgränserna.

Inom företagsekonomi innebär internationalisering i 
vilken grad företaget är engagerat i internationella 
affärer. Internationalisering kan därför ske i båda 
riktningarna, dels genom en utåtriktad 
internationalisering, exempelvis export, men även 
en inåtriktad internationalisering, exempelvis 
genom import.

För länets utveckling är samtliga sätt att se på 
internationalisering och globalisering högaktuella. 
Exporten behöver öka liksom utländska 
direktinvesteringar och nyetableringar.

Utveckling av näringsliv och offentlighet
En nära samverkan mellan det offentliga och 
näringslivet är nödvändig för att stärka företagens 
möjligheter på exportmarknaden. Samarbete krävs 
exempelvis när det gäller att utveckla relationer 
med platser och regioner som är viktiga för export 
och affärsutbyten. Det kan handla både om besök, 
utbyten och gemensamma satsningar.

För att attrahera direktinvesteringar och 
nyetableringar är samhandling inom länet av 
avgörande betydelse. Strukturer och rutiner för att 
snabbt ta hand om förfrågningar och 
tillståndsprövningar behöver utvecklas vidare.

Det offentliga behöver arbeta aktivt tillsammans 
med företagen för att attrahera utländsk arbetskraft 
till länet och för att underlätta deras etablering i

länet. Det offentliga behöver också aktivt lära av 
andra och utveckling som drivs av internationella 
kontakter kommer bli allt viktigare.

Genomföra internationella 
överenskommelser
Behovet av internationellt samarbete och att 
genomföra internationella överenskommelser har 
ökat och är en förutsättning för att klara 
utmaningarna inom många områden. EU-samarbetet 
och Agenda 2030 visar vägen för ansvar och 
samarbete när det gäller att lösa de stora globala 
utmaningarna som exempelvis klimatet. Samarbetet 
och överenskommelser med andra är också 
avgörande för den långsiktiga stabiliteten och 
freden i vår del av Europa. Hot mot freden och 
svensk säkerhet avvärjs bäst i gemenskap och 
samverkan med andra länder. Sverige ska kunna 
verka tillsammans med andra och ge och ta emot 
stöd.
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Delstrategier:
Positionera länet på den internationella 
kartan
För att länet och dess företag långsiktigt ska kunna 
hävda sig i de globala värdekedjorna och en snabbt 
hållbarhetsdriven utveckling behöver länet 
positionera sig på den internationella kartan som en 
hållbar, attraktiv, internationell, kunskapsintensiv 
och expansiv region.

Jönköpings län ska vara tillgängligt för alla 
människor, möjliggöra för företag att expandera, 
erbjuda besökare internationellt attraktiva 
besöksmål och sevärdheter och ta tillvara 
internationella kunskaper och erfarenheter genom 
utbytesstudenter, internationell forskning och länets 
nyanlända.

Jönköpings län behöver vara ett attraktivt län för 
utländska aktörer och människor. Utländska 
affärsinvesteringar, internationella utbyten inom 
Jönköping University och besöksnäringen är några 
av de områden som påverkas av den internationella 
närvaron. Genom att synas bland annat inom 
ramarna för EU genom länets Brysselkontor och 
aktivt arbeta med utländska kontakter och nätverk 
skapas förutsättningar för ett län utan gränser mot 
omvärlden.

Stödja företagens internationaliserings- 
och exportambitioner
Kommunikation, handel och tillgänglighet till andra 
länder ökar, inte minst genom digitaliseringen, 
vilket gör att gränsernas betydelse minskar och 
arbetsmarknader och ekonomier integreras allt mer.

Jönköpings län har många ekonomiskt viktiga 
branscher som i hög grad påverkas av 
globaliseringens effekter, exempelvis 
underleverantörer till fordonsindustrin, sysselsatta 
med råvaruutvinning ur skogen samt transport och 
logistik. Det offentliga behöver arbeta tillsammans 
med näringslivet för att skapa bästa tänkbara 
förutsättningar för länets företag på den 
globaliserade marknaden.

Exportmarknaden är central för många av länets 
företag. En förutsättning för länets långsiktiga 
utveckling är att länets företag är rustade för att 
kunna ta del av och hävda sig i de globala 
värdekedjorna. Insatser behöver kontinuerligt göras 
för att stödja företagens exportambitioner så att 
företagen fortsatt kan fungera som motor för export, 
import och handel. En ständig vidareutveckling av 
det exportstödjande systemet är av stor betydelse.

För att stödja företagens möjligheter på 
exportmarknader behövs en utveckling av relationer 
på för länets utveckling lämpliga platser och 
regioner.

Utveckla länets attraktivitet för och 
förmåga att ta emot direktinvesteringar 
och nyetableringar
Direktinvesteringar och nyetableringar av 
utländska företag i länet bidrar med inflöde av 
kapital och skapar arbetstillfällen. För att lyckas 
attrahera utländska investerare krävs samhandling. 
Det är ofta bråttom och företagen tar inte hänsyn 
till administrativa och byråkratiska spelregler utan 
väljer att etablera sig där de känner sig som mest 
välkomna utifrån sitt perspektiv.

Ett trippel helixperspektiv är ofta en förutsättning 
för investeringarna varför goda samarbetsstrukturer 
behöver utvecklas och bibehållas över tid med det 
offentliga, näringslivet och akademin som 
samarbetspartner.

Bidra till att utveckla EU och övriga 
världen i en mer hållbar riktning
Globaliseringen påverkar också hur kultur, 
livsåskådningar och värderingar formas. Genom att 
aktivt delta i globaliseringen och den internationella 
konkurrensen kan länet skapa nya relationer med 
andra människor, med andra platser och med andra 
länder. Genom samverkan kan länet också påverka 
andra i en mer hållbar och fredlig inriktning utifrån 
perspektiven i de globala målen.

Utöka och utveckla kompetens- och 
arbetsmarknadsregionen
Arbetskraften blir mer rörlig och det sker ett allt 
tätare utbyte av information och teknologi.
Digitaliseringen möjliggör för företag och offentliga 
aktörer att hämta spetskompetens på en global 
marknad och länets företag får tillgång till nya 
import- och exportmarknader. Arbetskraftsbristen i 
länet gör att aktiva insatser behöver göras för att 
locka arbetskraft från andra länder. Möjligheten att 
förstora arbetsmarknadsregionen genom satsningar 
på en välfungerande infrastruktur, nya 
höghastighetsstambanor och en hållbar flygtrafik 
kan leda till möjligheter att veckopendla från 
närliggande länder.
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Utveckla förmågan att dra nytta av de 
resurser som EU erbjuder
Jönköpings län har hittills utmärkt sig genom att i 
relativt låg utsträckning ta del av de strukturmedel 
och de ramprogram som finns för att EU:s 
gemensamma sammanhållningspolitik och mål för 
forskning och innovation ska bli verklighet. Därför 
behöver förutsättningar skapas för att fler aktörer 
ska vilja och kunna driva projekt. Det behövs också 
en större medvetenhet om de transnationella 
programmen och strategierna som Interreg och 
Östersjöstrategin och fler aktörer behöver 
stimuleras att delta i ramprogrammet för forskning 
och innovation.

Region Jönköpings län deltar aktivt i samarbeten 
med andra län i Sverige. Tillsammans med Region 
Kalmar län, Region Kronoberg och Region 
Blekinge samt Jönköping University och 
Linnéuniversitetet drivs det gemensamma 
Brysselkontoret som sprider kunskap från Bryssel 
om EU:s ramprogram och hur de kan användas i 
Sverige.

Arbeta proaktivt med omvärldsanalys
Samtidigt som globaliseringen skapar stora 
möjligheter, medför den också att förutsättningarna 
för företag och branscher snabbt kan förändras.
Utvecklingen går allt snabbare och med ed hjälp av 
främst sociala medier sprids uppfattningar, trender

och rörelser snabbt och får omedelbart stor global 
påverkan. För att hävda sig i denna miljö krävs en 
stor lyhördhet och förmåga att anpassa sig. Företags 
värdegrund och ansvarstagande när det gäller 
mänskliga rättigheter, produkter och processers 
hållbarhet samt arbetsmiljö och 
arbetsgivarvarumärke får allt större betydelse för 
konsumenters val och allmänhetens syn på ett 
företag. Företagens konkurrenskraft är till stor del 
beroende av hur de kan ta till sig ny information 
och kunskap och därefter omsätta detta i nya varor 
och tjänster på marknader som i allt högre grad är 
globala.

Genom en proaktiv omvärldsanalys och att lära av 
andra kan det offentliga, näringsliv och 
civilsamhälle dra nytta av varandras likheter och 
olikheter för att hitta nya marknader och 
kompetens. För att länet ska vara en del av de 
globala värdekedjorna krävs samverkan och 
samarbete, internationellt utbyte och anpassning till 
de globala förutsättningarna.

Samverka för internationalisering
I dag delas arbetslivet och vardagen i allt högre grad 
inte bara med resten av Sverige, Norden och Europa
– utan med resten av världen. Internationellt 
samarbete är därför viktigt för att Jönköpings län 
ska kunna möta de utmaningar som samhället står 
inför.

Denna utveckling skapar möjligheter men kräver 
också en stark samordning mellan olika aktörers – 
inte minst internationaliserings- och 
exportfrämjande aktörers insatser för att positionera 
länet och dess företag på den globala kartan.
Förmåga att jobba värdegrundsbaserat och hållbart 
med örat mot marken är en stark konkurrensfördel i 
det globala näringslivslandskapet.

Jönköping University är en viktig del i Jönköpings 
läns internationella attraktivitet. Högskolan har en 
stark internationell profil och flertalet utbildningar 
erbjuder undervisning på engelska vilket bidrar till 
en hög grad av internationella studenter som väljer 
att bosätta sig i länet under sin studietid. Den 
internationella profilen lockar även utländsk 
kompetens i form av forskare till länet. Jönköpings 
län måste se detta som en möjlighet att skapa 
internationella perspektiv inom fler områden med 
Jönköping University som en viktig motor för 
utveckling.

Inom hälso- och sjukvården bedrivs ett omfattande 
internationellt samarbete som på olika sätt bidrar till 
utvecklingen inom organisationen och länet men 
också till utvecklingen i andra länder och därmed 
stödjer arbetet med Agenda 2030. Globaliseringen 
innebär att internationalisering kommer att bli allt 
viktigare inom hälso- och sjukvården för att klara 
välfärdsutmaningen.
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Aktiviteter och indikatorer en global region
Delstrategi Förslag till delmål

Skapat en gemensam beskrivning av länet utifrån hur vi vill uppfattasPositionera länet på den internationella 
kartan

Positionerat länet som attraktivt för exempelvis investeringar, etableringar, boendemiljö och besöksmål

Stödja företagens internationaliserings- och 
exportambitioner

Underlättat för länets företag att ta del i de globala värdekedjorna

Utveckla länets attraktivitet för och förmåga
att ta emot direktinvesteringar och 
nyetableringar

Fler internationella direktinvesteringar och nyetableringar i länet

Verkat för främjande av mänskliga rättigheter

Bedriver lärande för Agenda 2030

Fler internationella utbyten för ungdomar

Bidra till att utveckla EU och övriga världen 
i en mer hållbar riktning

Utvecklad samverkan med andra länder för kunskaps och erfarenhetsutbyte

Ökad internationalisering

Utökad arbetsmarknadsregion genom kopplingar utanför Sveriges gränser

Utöka och utveckla kompetens- och 
arbetsmarknadsregionen

Samverkan för att höghastighetsbanan blir verklighet

Ökat nyttjande av EU-medel

Tagit fram strukturer och processer för att öka förmågan att dra nytta av EU-medel

Ökad samverkan för interregionala projekt

Utveckla förmågan att dra nytta av de 
resurser som EU erbjuder

Ökat intresse för och kunskap om EU och Europa
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Underlättat för företag att hitta nya marknader och kompetens samt anpassa sina erbjudanden på marknaden

Omvärldsanalys utifrån länets perspektiv

Arbeta proaktivt med omvärldsanalys

Vi samverkar kring analyser för att belysa länets möjligheter och utmaningar ur et internationellt perspektiv

Mål 17 Genomförande och globalt partnerskap
(Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling.)

Samverkan för internationalisering

Ökad samverkan för länets internationalisering
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur 
och miljö §§ 140-158
Tid: 2019-11-07 kl.08.30-10.45

Plats: Regionens hus, sal B

§150 Remiss - Trafikplan, Nässjö kommun
Diarienummer: RJL 2019/2040

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden

 Godkänna föreliggande yttrande som svar till Nässjö 
kommun.

Sammanfattning 
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över 
rubricerad remiss av trafikplan för Nässjö kommun.

Beslutsunderlag 
 Missiv daterad 2019-10-15
 Förslag till yttrande daterad 2019-11-19
 Remiss Trafikplan för Nässjö kommun

Beslutet skickas till 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Leif Andersson 
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman
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MISSIV 1(1)

2019-10-15 RJL 2019/2040

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

Remiss Trafikplan för Nässjö kommun
Förslag till beslut
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

 Godkänner föreliggande yttrande som svar till Nässjö kommun.

Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerad remiss av 
trafikplan för Nässjö kommun.

Information i ärendet
Nässjö kommuns befolkning växer och Nässjö kommun pågår det flera 
samhällsbyggnadsprojekt. Då trafiken blir en naturlig del i de flesta av dessa projekt 
är det av stor vikt att ha en genomtänkt plan för hur trafiken ska utvecklas och hur 
olika trafikslag ska prioriteras, Nässjö kommun har därför valt att ta fram en 
Trafikplan. Trafikplanen ersätter gång- och cykelvägsplanen för Nässjö kommun från 
2016.

Beslutsunderlag
 Missiv daterad 2019-10-15
 Förslag till yttrande daterad 2019-11-19
 Remiss Trafikplan för Nässjö kommun

Beslut skickas till
Nässjö kommun

REGIONLEDNINGSKONTORET

Kristina Athlei
Regional utvecklingsdirektör

Anna Olsson
Sektionschef Hållbarhet

108



YTTRANDE

2019-11-19 RJL 2019/2040

Regionledningskontoret Telefon: 010-241 00 00 Organisationsuppgifter
Box 1024 E-post: regionen@rjl.se Bankgiro: 5216-2849
551 11  Jönköping Hemsida: www.rjl.se Orgnr: 232100-0057

                    
                    

Nässjö kommun
     
           

Remiss Trafikplan för Nässjö kommun
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerad remiss.

Sammanfattning
Region Jönköpings län ser mycket positivt på att länets kommuner tar fram 
trafikplaner med konkreta mål, prioriteringar och förslag till åtgärder. Region 
Jönköpings län anser att trafikplanen för Nässjö kommun på ett bra och 
överskådligt sätt sammanfattar de planer och dokument som är relevant att beakta 
i framtagandet av en trafikplan.

Synpunkter på förslaget
Region Jönköpings län ser mycket positivt på att länets kommuner tar fram 
trafikplaner med konkreta mål, prioriteringar och förslag till åtgärder. Region 
Jönköpings län anser att trafikplanen för Nässjö kommun på ett bra och 
överskådligt sätt sammanfattar de planer och dokument som är relevant att beakta 
i framtagandet av en trafikplan. De mål och ställningstaganden som anges i 
trafikplanen anser Region Jönköpings län vara bra och rimliga. I trafikplanen lyfts 
på ett mycket tydligt sätt vikten av en attraktiv kollektivtrafik som ett medel för 
att uppnå ett hållbart transportsystem, detta tydliggör vikten av ett nära samarbete 
mellan berörd kommun och Region Jönköpings län som regional 
kollektivtrafikmyndighet.

REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Marcus Eskdahl
Ordförande nämnd för Trafik,

Kristina Athlei 
Regional utvecklingsdirektör

Infrastruktur och miljö
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Trafikplan för Nässjö kommun 
2020-2023

Remissversion 2019-09-02
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Inledning 
Nässjö kommuns befolkning växer och i hela Nässjö kommun pågår det flera 
samhällsbyggnadsprojekt. Då trafiken blir en naturlig del i de flesta av dessa projekt är det 
av stor vikt att ha en genomtänkt plan för hur trafiken ska utvecklas och hur olika trafikslag 
ska prioriteras. Nässjö kommuns trafikplanering hänger till mångt och mycket samman 
med samhällsplaneringen i stort. Trafikplanen anger dels den strategiska inriktningen men 
också vilka åtgärder som ska prioriteras de närmsta 10 åren. 
 
Goda förutsättningar för gång-, cykel- och kollektivtrafik är viktigt för att skapa ett hållbart 
trafiksystem idag och i framtiden. Trafikplanen fokuserar därför särskilt på åtgärder som 
förbättrar för gående, cyklister och resenärer med kollektivtrafik. Genom att fokusera på 
dessa trafikslag skapas bättre förutsättningar föra att minska trafikens miljöpåverkan och 
förbättra den lokala miljön. Minskad biltrafik ger också mervärden för social hållbarhet då 
allmänna platser och andra utemiljöer blir trevligare att vistas i. 
 
Till planen finns en begreppslista, se bilaga 2, där trafikrelaterade begrepp som förekommer 
i dokumentet förklaras. 
 

Styrande dokument och mål 
Trafikplanen har koppling till flera andra styrande dokument, framför allt på kommunal 
nivå men även till regionala och nationella dokument och beslut. Det finns även tydliga 
kopplingar till flera av de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. 
 
Trafikplanen ersätter gång- och cykelvägsplanen för Nässjö kommun från 2016. Både den 
och tidigare plan har dock använts som underlag när trafikplanen har arbetats fram. 
 
Vision 2030  
Trafikplanen ska medverka till att kommunen uppnår sin vision: Nu hjärnvägars! Med 
glädje och fiffighet vässar vi Smålands höjdpunkt. Nässjö 2030, världens rum för 
människor och möten. För att uppnå visionen har fyra strategiskt viktiga 
utvecklingsområden definierats: attraktivitet, kommunikationer, näringsliv och kompetens 
samt välfärd. Förutom att trafikplanen har en självklar koppling till kommunikationer 
påverkar trafikplaneringen även förutsättningarna för hur kommunen kan utvecklas inom 
övriga områden. 
 
Översiktsplan och fördjupade översiktsplaner 
Nässjö kommuns gällande översiktsplan antogs 2013. Vad gäller transporter pekas ett antal 
viktiga vägar och järnvägar ut som bör utvecklas och förbättras för att öka möjligheterna 
till goda transporter. Översiktsplanen anger att det är viktigt för Nässjö kommun att ha ett 
fungerande vägnät och att standardhöjningar och förbättringar behövs generellt på 
vägnätet.  
 
I översiktsplanen fastslås också kommunens övergripande inriktning för en hållbar 
stadsmiljö som sammanfattningsvis innebär att: 

- Tätorterna bör utvecklas genom förtätning samt nybyggnad i anslutning till befintlig 
bebyggelse.  
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- Bebyggelsemiljöer ska hålla en hög standard med god arkitektur anpassad till 
platsen och med hänsyn till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.  

- I tätorterna ska en blandning av verksamheter och boendeformer eftersträvas. 
- En levande och fungerande stadskärna är en viktig faktor för att attrahera 

medborgare, företag och arbetskraft till kommun. 
- Vid planering av nya områden ska kommunen särskilt ta hänsyn till möjligheterna 

till gång, cykel- och kollektivtrafik. 
 
Nässjö kommun har valt att fördjupa sin översiktsplan och därmed ge en mer detaljerad 
vägledning om rekommenderad markanvändning för Nässjö stad och Forserum.  
 
Fördjupad översiktsplan för Nässjö stad 
Den fördjupade översiktsplanen för Nässjö stad antogs av kommunfullmäktige 2016. I 
planen anges att gångtrafiken ska prioriteras inom stadskärnan och det ska finnas säkra 
gång- och cykelförbindelser in till stadskärnan. En åtgärd för att förbättra trafiksituationen 
är ett genomförande av Södra vägen mellan Sörängsrondellen och Kvarntorpsrondellen.  
 
I planen behandlas ur ett flertal perspektiv en hållbar stadsutveckling. Ur trafiksynpunkt ska 
handeln koncentreras till centrum tillsammans med större allmänna målpunkter. 
Stadskärnan förtätas och nybyggnation lokaliseras i första hand så att befintlig infrastruktur 
såsom skola, service och vård kan nyttjas. Särskilt fokus har lagts på att utveckla det 
stationsnära området i Nässjö i syfte att övergå från transporter med bil till tåg. Området 
väster om stationen pekas ut för denna typ av utveckling. 
 
Flera strategier syftar till att gång- och cykelvägnätet byggs ut och befintliga gång- och 
cykelvägar förbättras för ökad trafiksäkerhet och trygghet. Det ska också bli enklare att ta 
sig till, från och inom stadskärnan genom att cykla och gå. Det ska även vara tryggt för 
fotgängare och cyklister att passera järnvägen. 
 
Vidare ska trafiken fördelas om i syfte att minska bilismen inom stadskärnan. 
Parkeringsplatser lokaliseras till stadskärnans ytterkanter i så stor utsträckning som möjligt. 
En omstigningsplats vid Sörängen för att enkelt kunna kombinera bil/cykel och buss 
nämns. Den kommer att färdigställas under 2020. 
 
Fördjupad översiktsplan för Forserums samhälle 
I den fördjupade översiktsplanen för Forserums samhälle som antogs av 
kommunfullmäktige 2011 anges att Forserum generellt har väldigt bra 
kommunikationsmöjligheter med både Jönköping och Nässjö. Planen beskriver att tätorten 
har väl utbyggda gång-och cykelvägar men också att många lokalgator används för gång 
och cykel. Dock påpekas att det saknas goda förutsättningar  för att ta sig från tätortens 
norra till södra delar med gång- och cykel. Vidare föreslås att Storgatan förses med gång- 
och cykelbana för att koppla ihop området vid näridrottsplatsen med stationen i Forserum. 
 
Nässjö stadskärna vision 3.0 
Sedan 2010 har Nässjö kommun arbetat strategiskt med att utveckla Nässjö stadskärna till 
en levande och attraktiv plats för invånare och besökare. 2019 antogs den tredje versionen 
av stadskärnevisionen, ett strategidokument som innehåller målsättningar och beskrivning 
av utvecklingsområden med konkreta åtgärdersförslag. Hållbara kommunikationer och 
tillgänglighet är ett av utvecklingsområdena. Vikten av att bygga sammanhängande och 
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trafiksäkra cykelstråk lyfts fram. Visionen slår fast att för att stadskärnan ska upplevas 
tillgänglig ska det vara lätt att ta sig in till kärnan och därifrån. Förflyttningar i kärnan ska 
ske på de gåendes och cyklisternas villkor.  För att hålla nere tempot i trafiken och skapa en 
trafikmiljö som upplevs trygg och säker är det viktigt att det finns gågator i kombination 
med gångfartsområde och enkelriktade gator. I stadskärnevisionen lyfts trafiksäkerhets-
bristerna på Mariagatan speciellt fram och då särskilt behovet av en förbättrad 
övergång/passage i korsningen Mariagatan-Karlagatan. 
 
Ett annat utvecklingsområde är stadens utseende med en framtidsbild om hur gaturummen 
och staden ska användas. Särskilt den fysiska utformningen av axeln Resecentrum – 
Stadsparken, stortorget, Rådhusgatan, Storgatan, Köpmangatan, Järnvägsgatan och 
Köpmangatan som tas upp i dokumentet har koppling till trafikplanen. Åtgärdsförslagen 
för dessa platser har tagits med i arbetet med den prioriterade projektlistan som finns i 
bilaga 1. 
 
När det gäller varutransporter finns det i stadskärnevisionen ett antal stråk där förändringar 
bör övervägas för att minska konfliktytorna mellan varutransporter och övriga trafikanter. 
Dessa är Storgatan mellan Postgatan och ”Myggans plats” där leverans sker av varor till 
gågatans butiker, Storgatans korsning med Postgatan där in- och utlämning av paket till 
butiken Direkten är betydande samt Mariagatan där Konsum har sin varumottagning. 
Samtidigt ökar e-handeln och marknaden ökar för verksamheter som hanterar paket till 
privatpersoner. Stadskärnevisonen slår fast att det är önskvärt att det finns bra 
förutsättningar för lastning vid dessa för att undvika konfliktpunkter mellan trafikanter.  
 
Strategi för god tillgänglighet i och i anslutning till stadskärnan   
Som en fördjupning av den första stadskärnevisionen togs en strategi med fokus på 
tillgänglighet i stadskärnan fram. Den antogs 2013 vilket innebär att en del av de föreslagna 
åtgärderna har blivit genomförda och en del inte längre är relevanta. I strategin beskrivs 
behovet av att knyta ihop gång- och cykelvägnätet till och inom stadskärnan, vilket är högst 
relevant och fortfarande kvarstår. 
 
Regionala planer 
Flera regionala planer påverkar den kommunala trafikplaneringen. De mest relevanta är 
regional transportplan som påverkar finansieringen av infrastrukturåtgärder, och regionalt 
trafikförsörjningsprogram som påverkar kollektivtrafikens utformning och omfattning. 
 
Regional transportplan Jönköpings län 2018-2029 
I den regionala transportplanen anges vilka åtgärder i infrastrukturen som Region 
Jönköpings län planerar att investera i under perioden 2018 fram till 2029. Planen har tre 
fokusområden: en utvecklad tågtrafik, trafiksäkerhet och framkomlighet längs funktionella 
stråk och hållbarhet genom fokus på cykelvägar och kollektivtrafik. Ingen av de större 
väginvesteringarna som föreslås i planen är lokaliserade i Nässjö kommun, däremot finns 
ombyggnad av väg 40 Nässjö – Eksjö med i tidigare plan.  
 
240 miljoner kronor avsätts till gång- och cykelåtgärder varav hälften ska gå till utbyggnad 
längs statlig väg och hälften till statlig medfinansiering till gång- och cykelåtgärder på det 
kommunala vägnätet i länet, pengar som Nässjö kommun ansöker om årligen med 
möjlighet till 50-procentig medfinansiering. Längs statligt vägnät är Barnarp – Tenhult – 
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Forserum – Nässjö ett av tre utpekade regionala stråk som skulle utredas vidare, något som 
blev klart våren 2019. 
 
120 miljoner kronor avsätts till kollektivtrafikåtgärder, varav hälften till åtgärder längs 
statlig väg och hälften till medfinansiering för åtgärder längs kommunalt vägnät. Även 
dessa pengar ansöker Nässjö kommun om årligen. 
 
Regionalt trafikförsörjningsprogram 
Det är Länstrafiken i Jönköpings län som ansvarar för att ta fram det regionala 
trafikförsörjningsprogrammet och nuvarande program antogs 2016 av regionfullmäktige. 
Syftet är att fastställa mål för den regionala kollektivtrafiken. Utvärdering och förnyelse av 
programmet gjordes 2016. I programmet finns fem målsättningar till 2025:  

- Antalet resor med kollektivtrafiken ska öka med 60 procent.  
- 65 procent (av alla tillfrågade länsinvånare) ska vara nöjda eller mycket nöjda, 80 

procent av resenärerna samt 92 procent av färdtjänst- och sjukresenärerna.  
- Fler ska kunna resa med allmän kollektivtrafik genom tillgänglighetshöjande 

åtgärder.  
- Den upphandlade trafiken är självfinansierad till cirka 50 procent. 
-  All kollektivtrafik drivs med förnyelsebara drivmedel och trafikens totala 

energiförbrukning/km minskar med minst 20 procent.   
 

Programmet beskriver fyra olika nivåer på trafikutbud där en målsättning på turutbud 
beskrivs för varje nivå. Från högsta nivå 1 som betecknas storregionala stråk via nivå 2 
regionala stråk och nivå 3 stadstrafik till nivå 4 närtrafik. 
 
Klimat- och energistrategi för Jönköpings län 
Länsstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att ta fram en ny regional klimat- och 
energistrategi som ska ange en gemensam strategisk inriktning för klimat- och energiarbetet 
i Jönköpings län med sikte på 2050. Den tidigare strategin är från 2010 och under 2019 
pågår framtagandet av det nya dokumentet. Det är inte beslutad ännu men i 
remissversionen finns sju utpekade fokusområden med tillhörande mål.  De fokusområden 
som är relevanta för trafikplaneringen är Transporter och resor och Planering. Målen inom 
dessa områden är följande: 

- År 2030 är utsläppen från transportsektorn minst 70 procent lägre jämfört med år 
2010.  

- År 2030 är andelen persontransporter med kollektivtrafik, cykel och gång minst 30 
procent.  

- År 2030 ska en större andel av befolkningen inom tätorter bo inom 400 meter från 
hållplats jämfört med 2015.  

- År 2030 finns det trygga och sammanhängande vägar för cykel mellan 
bostadsområden och målpunkter i tätorterna 

 
Nationella och globala mål 
 
Nollvisionen 
Nollvisionen är grunden för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige. Den är bilden av en önskad 
framtid där ingen skadas svårt eller dödas i trafiken. Människor gör ibland misstag, därför 
går det inte att helt förhindra trafikolyckor, men följderna av olyckorna kan minskas genom 
att utformningen av gator och fordon blir säkrare. Ansvaret för trafiksäkerheten delas 
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mellan dem som utformar och dem som använder transportsystemet men det är 
utformarna som har det yttersta säkerhetsansvaret. 
 
Transportpolitiska mål 
Den nationella transportpolitikens övergripande mål är att säkerhetsställa en 
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare 
och näringsliv i hela landet. Utöver det övergripande målet finns ett funktionsmål och ett 
tillgänglighetsmål. Funktionsmålet handlar om att transportsystemet ska medverka till en 
grundläggande tillgänglighet för både medborgare och näringsliv. Hänsynsmålet innebär att 
transportsystemet ska anpassas så att ingen ska dödas eller skadas allvarligt men även bidra 
till att uppnå miljömålen och ökad hälsa. 
 
Generationsmålet och nationella miljömål 
Det övergripande målet för miljöpolitiken i Sverige är det så kallade generationsmålet som 
innebär att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är 
lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Det finns 16 
nationella miljökvalitetsmål som preciserar vad som måste uppnås för att nå 
generationsmålet. De mål som är relevanta för trafikplanen är: 

• Begränsad klimatpåverkan: Koldioxidutsläppen från transporter och resor står för 
en stor andel av de totala utsläppen. 

• Frisk luft: Vägtrafik är en stor källa till luftföroreningar, framförallt i tätorter. 
• Bara naturlig försurning: Utsläpp från framförallt väg- och sjötrafik bidrar till 

försurning. 
• Ingen övergödning: Utsläpp av  exempelvis kväveoxider från biltrafik och sjöfart är 

en bidragande orsak till övergödning. 
• Grundvatten av god kvalitet: Vägsaltet när vägarna saltas på vintern kommer ut i 

grundvattnet.  
• God bebyggd miljö: Utformningen av den fysiska miljön påverkar behovet av 

transporter, förutsättningarna för olika färdmedel, buller, markanvändning m.m. 
 
Globala mål i Agenda 2030 
Agenda 2030 antogs av FN:s medlemsländer 2015 och innehåller 17 globala mål för social, 
ekonomisk och miljömässigt hållbar utveckling. De mål som har direkt koppling till 
trafikplanering och väginfrastruktur i Nässjö kommun är: 

• Mål 3.6: Till 2020 halvera antalet dödsfall och skador i trafikolyckor i världen. 
• Mål 3.9: Till 2030 väsentligt minska antalet döds- och sjukdomsfall till följd av 

skadliga kemikalier samt föroreningar och kontaminering av luft, vatten och mark. 
• Mål 9.1: Bygga ut tillförlitlig, hållbar och motståndskraftig infrastruktur av hög 

kvalitet, inklusive regional och gränsöverskridande infrastruktur, för att stödja 
ekonomisk utveckling och människors välbefinnande, med fokus på ekonomiskt 
överkomlig och rättvis tillgång för alla. 

• Mål 11.2: Senast 2030 tillhandahålla tillgång till säkra, ekonomiskt överkomliga, 
tillgängliga och hållbara transportsystem för alla. Förbättra trafiksäkerheten, särskilt 
genom att bygga ut kollektivtrafiken, med särskild uppmärksamhet på behoven hos 
människor i utsatta situationer, kvinnor, barn, personer med funktionsnedsättning 
samt äldre personer. 
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• Mål 11.6: Till 2030 minska städernas negativa miljöpåverkan per person, bland 
annat genom att ägna särskild uppmärksamhet åt luftkvalitet samt hantering av 
kommunalt och annat avfall. 

 

Avgränsning 
Trafikplanen handlar om den fysiska kommunala infrastrukturen för bil-, gång- och 
cykeltrafik samt vägburen kollektivtrafik i Nässjö stad och kransorter, med extra fokus på 
Nässjö stad och Forserum. En liten del handlar också om brister och behov av åtgärder 
längs statligt vägnät trots att kommunen saknar rådighet över den infrastrukturen.  
 
Planen omfattar inte parkering för varken bil eller cykel. Parkering behandlas delvis i 
”Strategi för tillgänglighet i och i anslutning till stadskärnan” och för parkeringsfrågan i sin 
helhet hänvisas till  Nässjö kommuns parkeringsstrategi som tas fram 2019/2020.  
 

Framtagandet av trafikplanen 
Detta är en remissversion av trafikplanen för Nässjö kommun som har arbetats fram av en 
arbetsgrupp bestående av tjänstepersoner från tekniska serviceförvaltningen, 
samhällsplaneringskontoret och kommunledningskontoret. Gruppen har haft en styrgrupp 
till sin hjälp där tekniska servicenämndens presidium har ingått tillsammans med 
samhällsbyggnadschef, utvecklingschef och samordnare för plan- och byggenheten.  
 
Under arbetets gång har arbetsgruppen tagit del av tidigare insamlat och sammanställt 
material som rör trafiken i kommunen. Som en del i framtagandet genomfördes också en 
medborgardialog om trafiksituationen för gång och cykel under oktober 2018. Det som 
kom fram i medborgadialogen har använts som underlag till bristkartläggningen. Mer om 
hur bristkartläggningen gick till finns på sidan 17. Bristanalys och åtgärdsprioritering har 
genomförts med konsulthjälp från Sweco. 
 
Remisstiden pågår fram till 30 november 2019. Remissen skickas ut till politiska partier 
som är representerade i fullmäktige, kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden, 
samhällsplaneringsnämnden, barn- och utbildningsnämnden, kommunala pensionärsrådet, 
kommunala funktionshinderrådet, Räddningstjänsten, samtliga samhällsföreningar och 
byalag, Trafikverket, Polisen och Region Jönköpings län inklusive länstrafiken. 
Remissversionen kommer också att finnas tillgänglig på nassjo.se med möjlighet för 
allmänheten att lämna synpunkter. Därefter ska projektgruppen gå igenom inkomna 
synpunkter och arbeta om planen som sedan antas av kommunfullmäktige via tekniska 
servicenämnden våren 2020. 
 

Mål och ställningstaganden 
Den övergripande målbilden för trafiksystemet i Nässjö kommun är att det ska vara 
långsiktigt hållbart. Mer konkret innebär det att vi ska arbeta för att uppnå fem mål som 
handlar om att minska andelen resor med bil till förmån för gång- cykel- och kollektivtrafik 
men målen rör också trafiksäkerhet, luftkvalitet och framkomlighet för gång- cykel och 
kollektivtrafik. Till målen finns också ställningstaganden som anger på vilket sätt vi ska 
uppnå målen. Sammanfattningsvis ska gång-, cykel- och kollektivtrafik prioriteras före 
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biltrafiken i trafikplaneringen. Genom att fokusera på dessa trafikslag skapas bättre 
förutsättningar för att minska miljöpåverkan och förbättra den lokala miljön. Minskad 
biltrafik ger också mervärden då allmänna platser och utemiljöer blir trevligare att vistas i. 
 
Mål 
Målen för Nässjö kommuns trafikplanering är: 
 
1. Andelen resor med bil inom, till och från Nässjö stad ska minska medan gång-, cykel- 
och kollektivtrafik ska öka. 
 
2. Trafikmiljöer där barn och unga rör sig i stor utsträckning ska vara trafiksäkra. 
 
3. Det ska vara enkelt och säkert att gå och cykla till angelägna målpunkter i Nässjö stad 
och de större kransorterna. 
 
4. Vägbunden kollektivtrafik ska vara robust, tidtabellen ska kunna hållas. 
 
5. Halterna av bensen, kvävedioxid och partiklar (PM10) ska inte överskrida riktvärdena i 
miljömålet Frisk luft. 
 
Ställningstaganden 
Utöver de mer övergripande ställningstaganden för hållbar stadsplanering som finns i 
översiktsplanen (se sidan 2), har Nässjö kommun gjort följande ställningstaganden för att 
uppnå trafikplanens mål: 
 

• Goda villkor som främjar gång-och cykeltrafik 
 
Utformning av gång- och cykelvägar ska utgå från riktlinjerna i ”Vägars och gators 
utformning i tätort” (VGU) och med hänsyn till omgivande trafikmiljö. 
 
Vid utbyggnad av nya bostads- och verksamhetsområden ska möjligheten att cykla och 
gå på ett säkert och gent sätt till/från området säkerställas, till exempel genom att bygga 
separat gång- och cykelväg.  
 
Nya gång- och cykelvägar ska utformas för att passa även elcykeltrafik, till exempel när 
det gäller bredd och separering från gångtrafik.  
 
Gång- och cykelpassager, cykelöverfarter och övergångställen ska vara säkra och 
tillgängliga. 
 
En underhållsplan för samtliga kommunala gator, vägar, gång- och cykelvägar och 
trottoarer ska tas fram. 

 
• Gång- och cykeltrafikens framkomlighet ska prioriteras före biltrafiken 

 
Gång- och cykelvägnätet i Nässjö stad ska utvecklas med hjälp av utpekade gång- och 
cykelstråk som binder ihop viktiga målpunkter enligt kartorna på sidan 24 och 26. 
Stråken ska vara gena, säkra och lätta att hitta. 
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Vid vinterväghållning prioriteras utpekade gång- och cykelstråk, se huvud- och 
mellanstråk samt snabbspår och blandspår på kartorna på sidan 24 och 26. 

 
• Kollektivtrafiken ska vara attraktiv och tillgänglig  

 
Samtliga busshållplatser ska vara säkra och tillgängliga och utformningen ska utgå från 
riktlinjerna i VGU. 
 
Busstrafikens framkomlighet ska prioriteras före biltrafiken. 

 
Framkomligheten ska vara god till bytespunkter mellan olika trafikslag. 

 
• Stads-och tätortsmiljön ska vara trivsam 

 
Stads- och tätortsmiljöer ska ha god framkomlighet för personer med funktionshinder. 
 
Stads- och tätortsmiljön ska upplevas som trygg och säker för de som cyklar och går. 

 
• Säkerhet och trygghet prioriteras för samtliga trafikslag med fokus på 

gående, cyklister och kollektivtrafik 
 
Generella riktlinjer för trafiksäkerhetshöjande åtgärder: 

 
- För att dämpa hastigheten för biltrafik bör åtgärder som avsmalningar, avvikande 

beläggning och färg, upphöjda sektioner och grönstruktur etc. användas. Solida 
gupp bör inte användas. Forskning från Statens väg- och transportforsknings-
institut (VTI) visar att upphöjda farthinder (gupp) resulterar i kraftiga variationer i 
hastigheten vilket orsakar ökade buller- och utsläppsnivåer. 
 

- Gång- och cykelpassage ska finnas där gång- och cykelväg korsar bilväg/gata. 
Övergångsställen och cykelöverfarter används där det bedöms vara lämpligt i 
anslutning till utpekade cykelstråk och skolvägar. 
 

- Bilspärrar på cykelbanor ska användas restriktivt.  
 

Målkonflikter  och konsekvenser  
Syftet med trafikplanen är att skapa ett långsiktigt hållbart trafiksystem. För Nässjös del 
betyder det bland annat att andelen bilresor behöver minska. En av strategierna för att nå 
dit är att det behöver bli enklare och säkrare för gång- cykel och kollektivtrafiken och att 
dessa åtgärder prioriteras framför åtgärder som endast underlättar för biltrafiken. Det 
innebär att framkomligheten för biltrafiken inte prioriteras förutom i de fall där 
framkomlighetsåtgärderna också bidrar till ökad trafiksäkerhet, bättre luftkvalitet och/eller 
minskat buller. Byggandet av Södra vägen är ett sådant exempel, likaså åtgärder på 
Brogatan. Dessa åtgärder ökar bilens framkomlighet samtidigt som de bidrar till att nå mål 
2, 4 och 5. 
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Trafikplanen bidrar inte till någon generell försämring för bilen jämfört med dagens 
situation men inte heller väsentliga förbättringar, med undantag för Södra vägen . Lyckas vi 
nå mål 1, att minska andelen bilresor till förmån för gång, cykel och kollektivtrafik, medför 
det dock att många av de framkomlighetsproblem som biltrafiken upplever idag kommer 
att minska och trafiksituationen förbättras även för biltrafiken. 
 
I arbetet med att prioritera vilka åtgärder som ska genomföras har åtgärdernas möjlighet att 
uppfylla målen analyserats. Åtgärdsförslag som förväntas motverka något av målen har 
strukits. Ett sådant exempel är korsningen Karlagatan – Mariagatan i Nässjö där det vid 
vissa tidpunkter på dagen uppstår väntetider för biltrafik som ska svänga vänster. Samtidigt 
upplever cyklister och fotgängare att korsningen inte är tillräckligt trafiksäker. 
Åtgärdsförslag som innebär att endast bilarnas framkomlighet förbättras men som inte 
bidrar till ökad trafiksäkerhet för gående och cyklister (mål 2 och 3) har därför prioriterats 
bort.  
 
Trafikplanen är framför allt ett redskap för att planera strategiskt vilka infrastrukturåtgärder 
som ska genomföras inom befintlig budget. Prioriteringarna i planen kan innebära att 
pengar omfördelas inom den avsatta budgeten jämfört med tidigare år så att exempelvis en 
större andel av pengarna används till gång- och cykelåtgärder. 
 

Uppföljning och revidering 
För att veta att vi är på rätt väg behöver målen följas upp. Uppföljningen ska ske dels två år 
efter att strategin har blivit antagen, dels i samband med att strategin ska revideras efter fyra 
år. Hur målen ska följas upp anges nedan. 
 
Mål 1: Andelen resor med bil inom, till och från Nässjö stad ska minska medan 
gång-, cykel- och kollektivtrafik ska öka. 
 
Uppföljning: Målet följs upp genom trafikmätningar på utvalda platser. Nollmätningar 
genomförs 2019. 
 
Mål 2: Trafikmiljöer där barn och unga rör sig i stor utsträckning ska vara 
trafiksäkra. 
 
Uppföljning: Genomförda åtgärder utvärderas utifrån 1.) i vilken mån åtgärden bidragit till 
att uppnå målet, 2.) i vilken mån brister kvarstår som motverkar att målet uppnås. 
 
Mål 3: Det ska vara enkelt och säkert att gå och cykla till angelägna målpunkter i 
Nässjö stad och de större kransorterna. 
 
Uppföljning: Genomförda åtgärder utvärderas utifrån 1.) i vilken mån åtgärden bidragit till 
att uppnå målet, 2.) i vilken mån brister kvarstår som motverkar att målet uppnås, 3.) antal 
meter cykelväg totalt och kommunal, meter/invånare. 
 
Mål 4: Vägbunden kollektivtrafik ska vara robust, tidtabellen ska kunna hållas 
 
Uppföljning: Mätning av hur stor andel av turerna på en viss busslinje som är i tid. 
Mätningen genomförs före och efter genomförande av åtgärder. 
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Mål 5: Halterna av bensen, kvävedioxid och partiklar (PM10) ska inte överskrida 
riktvärdena i miljömålet Frisk luft. 
 
Uppföljning: Mätning av aktuella parametrar och/eller genom trafikmätningar. 
Nollmätning genomförs under 2019. 
 

Genomförande 
Trafikplanen ska användas av samhällsbyggnadsavdelningen på tekniska 
serviceförvaltningen för att styra planeringen av projekt och åtgärder. Den ska på ett lätt 
och överskådligt sätt vara del i den årliga planeringen av projekt på gator och vägar. Den 
prioriterade projektlistan ligger till grund för nästkommande års projektplanering och vid 
årets slut följs genomförda åtgärder upp. 
 
När övriga markanvändare har behov av att göra något i gatunätet, till exempel vatten- och 
avloppsåtgärder, samordnas åtgärderna med åtgärder som finns med i den prioriterade 
projektlistan. Av ekonomiska skäl kan samordningen innebära att projektlistans 
prioriteringsordning och tid för genomförande ändras eftersom genomförandet då är 
beroende av andra projekt. 
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Nuläge 
Nedan beskrivs nuläget för trafiken i Nässjö kommun utifrån olika aspekter. 
 
Infrastruktur och trafikflöden 
Nässjö har en viktig roll som kollektivtrafiknod i södra Sverige. Via Nässjö resecentrum går 
också sex olika tågförbindelser där den största, Södra stambanan knyter ihop Sverige med 
övriga Europa. I kommunen finns riksväg 40/31/47 som knyter ihop öst- med västkusten, 
från Västervik/Kalmar/Oskarshamn till Göteborg. Kartan nedan visar järnvägslinjerna och 
större statliga vägar samt mängden fordonstrafik mätt i årsdygnstrafik på dessa vägar. Med 
sitt geografiska läge är Nässjö en nod för godstrafik på väg. Tunga fordon utgör en sjättedel 
av den totala trafiken på de statliga vägarna i kommunen. 
 

 
Figur 1. Järnvägar och statliga vägar samt vägarnas trafikflöden (2011 - 2018) Källa: Trafikverket 
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Nya mätningar från 2018 visar på kraftig ökade trafikmängder på väg 31/40/47. Mellan 
trafikplats Östra (avfart Hunseberg) och trafikplats Sörängen har ÅDT ökat från 6 620 till 
8 230 fordon per dygn från 2014 till 2018 vilket motsvarar en ökning med 24 %. 
 
Nässjö kommun har 80,1 km bilväg per invånare (2017) varav 7,2 km är kommunal bilväg. 
Längden cykelväg är 2,5 km per invånare, varav  2,3 km består av kommunal cykelväg och 
resterande del statlig cykelväg. 
 
Trafikmätningar i Nässjö stad visar på ökad biltrafik. En konsekvens av det är att halterna 
av luftföroreningar också har ökat, se avsnitt Luftkvalitet och trafik nedan. Tabell 1 visar 
årsmedeldygnstrafik vardagar vid mätpunkter i Nässjö 2003, 2007 och 2010. Nya mätningar 
ska göras under hösten 2019. 
 

År Jönköpingsvägen Isåsavägen Sörängsvägen Anneforsvägen Brogatan Mariagatan 
2003 5875 2724 8628 3574 -- 5786 
2007 4215 1691 6630 6920 11173 9024 
2010 6459 2393 9085 5798 12225 11342 

Tabell 1. Trafikflöden i Nässjö stad, årsmedeldygnstrafik vardag (ÅDT) 
 
Regelbundna mätningar av cykeltrafiken saknas men siffror för maj/juni 2019 finns i tabell 
2. Det låga antalet cyklister på Badhusvägen kan förklaras med att det är svårt för cyklister 
att ta sig genom gångtunneln under järnvägen vid Adela Udde. 
 

Gata ÅDT 
Badhusvägen 48 

Handskerydsvägen 308 
Brinellgatan 524 

Brogatan 214 
Tabell 2. Cyklister, årsmedeldygnstrafik (ÅDT) 2019 
 
Pendlingsströmmar och resvanor 
Tack vare den välutbyggda infrastrukturen är Nässjö en del i en större regional och 
nationell arbetsmarknad. Nässjö har en nettoutpendling. Det innebär att det är fler som 
pendlar ut från kommunen än som pendlar in i kommunen. År 2017 pendlade i snitt 3458 
personer in i kommunen varje dag medan 4806 personer pendlade ut från kommunen.  
10 033 personer både arbetade och bodde i kommunen. Bilden nedan visar inpendlingen 
2017 och varifrån man pendlar.  
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Figur 2. Fördelning av förvärvsarbetande som pendlar till Nässjö kommun (2017). Källa: SCB 
 
Om man istället ser till utpendlingen från kommunen så är det även i det fallet Jönköping 
som flest pendlar till, men även Eksjö sticker ut. 

 
Figur 3. Fördelning av förvärvsarbetande som pendlar från Nässjö kommun (2017). Källa: SCB 
 
2012 genomförde Trafikverket en resvaneundersökning i sydöstra Sverige där bland annat 
Nässjö kommun ingick. Den visar att 70% av kommuninvånarnas resor genomförs med 
bil. 12 % av resorna görs till fots, 11 % med cykel och 5% med buss och tåg. Bland de som 
har mindre än 5 km till sitt arbete görs 67% av resorna med bil medan 19% görs med cykel. 
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För arbetsresor mellan 5 och 10 km görs 86% med bil, 4% med kollektivtrafik och 9% med 
cykel. 
 

Tillgång till kollektivtrafik 
Boende i Nässjö kommun har generellt god tillgänglighet till kollektivtrafik. 83 % av 
befolkningen har en trafikerad hållplats inom 500 meter fågelvägen från sin 
folkbokföringsadress. Med trafikerad hållplats menas en hållplats som trafikeras av 
kollektivtrafik med minst en avgång per timme vardagar mellan kl. 06 och 20. Det är en 
högre andel än både länet och riket, som figur 5 visar. 

 
Figur 4. Antal invånare per kvadratkilometer i relation till hållplats i Nässjö kommun. 
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Figur 5. Befolkning i kollektivtrafiknära läge, andel (%), 2014-2017. Källa: SCB 
 
Att ha nära till en hållplats är dock inte allt. Trafikeringen av hållplatsen är minst lika viktig 
men även utformningen av hållplatsen så att den är tillgänglig, säker och trygg. 
 
Olyckor 
En genomgång av olycksstatistiken för Nässjö kommun visar på att det i kommunen under 
åren 2014-2018 skett 6 stycken dödsolyckor i vägtrafiken, se tabell 3. Av dessa skedde 5 
olyckor på det statliga vägnätet och en på det kommunala, se tabell 4. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Ingår ej i statistiken i tabell 2 nedan. 
 
Tabell 3. Antal olyckor efter svårighetsgrad och år i Nässjö kommun, 2014-2018. Källa: NTF 
 
 

År Döds-
olyckor 

Svåra 
olyckor 

Lindriga 
olyckor 

Osäker eller 
okänd 
svårhetsgrad* 

Ej person-
skadeolyckor* 

Totalt 

2014 1 5 65 0 0 71 

2015 1 11 50 1 0 63 

2016 2 6 42 5 0 55 

2017 1 5 40 5 0 51 

2018 1 4 46 6 0 57 

Totalt 6 31 243 17 0 297 
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Tabell 4. Antal olyckor efter svårighetsgrad och väghållare i Nässjö kommun, 2014-2018. Källa: NTF 
 
Den absolut vanligaste olyckstypen i Nässjö kommun är motorfordon i singelolycka. 
Mellan 2014 och 2018 varierande antalet sådana olyckor mellan 21 som lägst (2018) och 30 
som högst (2015). Näst vanligaste olyckorna är olyckor mellan cykel/moped och 
motorfordon, mellan fotgängare och motorfordon samt mellan korsande och mötande 
motorfordon. Antalet olyckor under perioden för dessa kategorier låg mellan 2 och 9 
olyckor per kategori.  
 
Trafiksäkerheten för cyklister och gående är till största delen beroende av motorfordonens 
hastighet vid en kollision. Genom att anpassa trafikmiljön och konfliktpunkter med 
hastighetsdämpande åtgärder kan risken för att dö eller skadas svårt i trafiken minimeras 
för gående och cyklister. En stor del av olyckorna med gående och cyklister utgörs även av 
singelolyckor. Bra halkbekämpning och en hög cykelhjälmsanvändning är viktiga faktorer 
för att minimera skadorna från sådana olyckor. 
 
Luftkvalitet och trafik 
Bilresandet påverkar vår luft och dess kvalitet. Stora förbättringar har sedan 1970‐ och 80‐
talen skett när det gäller luftkvaliteten i tätorterna. Trafiken har ökat samtidigt som luften i 
de flesta svenska städer och tätorter har blivit bättre, till stor del på grund av att 
fordonsflottans miljöegenskaper har förbättrats.  
 
Dock påverkas människors hälsa fortfarande av trafikens luftföroreningar i stor 
utsträckning, föroreningar som uppskattas orsaka omkring totalt 3 000 förtida dödsfall i 
Sverige på ett år. Partiklar är den luftförorening som skapar störst hälsoproblem i Sverige. 
De stora partiklarna som mäts i simuleringarna i Nässjö kommer främst från slitage på 
vägbanan. Kväveoxid är i första hand skadligt för andningsorganen. Kväveoxid och små 
partiklar kommer främst från förbränningsprocesser såsom biltrafik och energiproduktion 
medan utsläpp av bensen har sitt ursprung från biltrafiken och vedeldning. De mest utsatta 
för negativa effekter av luftföroreningar är barn, äldre och personer med astma, lung- eller 
hjärt- kärlsjukdom. 
 
Utöver hälsoproblem och ökade kostnader för sjukvården kan även luftföroreningar skada 
skogens träd och jordbrukets grödor. Luftföroreningarna kan genom korrosion även skada 
byggnadsmaterial som har en negativ påverkan på byggnader såväl som kulturhistoriskt 
värdefulla föremål. Det innebär att luftföroreningar från bland annat biltrafiken leder till 
omfattande kostnader för samhället. 
  

Väghållartyp Dödsolyckor Svåra olyckor Lindriga olyckor Totalt 

Statlig 5 19 135 159 

Kommunal 1 10 95 106 

Enskild 0 2 6 8 

Okänd 0 0 7 7 

Totalt 6 31 243 280 
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I Nässjö har mätningar av luftkvaliteten gjorts genom simuleringar. Dessa simuleringar 
bedöms vara ett tillförlitligt tillvägagångssätt för att få fram mått på luftkvaliteten och tar 
hänsyn till klimat, antal passerande bilar med mera.  
 
Som framgår av diagrammen är det främst halterna av bensen som överstiger riktvärdet 
enligt miljömålet Frisk luft. Riktvärdet sätts med hänsyn till känsliga grupper. Halter som 
överskrider gränsvärdet innebär att lågrisknivåerna för cancer eller värdena för skydd mot 
sjukdomar eller påverkan på växter, djur, material och kulturföremål överskrids. Framför 
allt är det på Brogatan som halterna ligger över riktvärdet. Detta gäller för samtliga 
föroreningar som mättes under 2018. Diagrammen visar också på att halten av partiklar 
(PM10), kväveoxid och bensen har ökat mellan åren 2017 och 2018. 
 

 
Figur 6. Partiklar i Nässjö stad, 2017 (blå) och 2018 (orange) samt riktvärde (grå) 
 
 

 
Figur 7. Kväveoxid i Nässjö stad, 2017 (blå) och 2018 (orange) samt riktvärde (grå) 
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Figur 8. Bensen i Nässjö stad, 2017 (blå) och 2018 (orange) samt riktvärde (grå) 
 

Bristkartläggning 
För att komma fram till vilka åtgärder som ska prioriteras genomfördes en bristkartläggning 
av trafiksystemet under vinter 2018/19. Fokus var när det gäller bil- och busstrafik 
framförallt på Nässjö stad medan hela kommunen togs med när det gäller gång- och 
cykeltrafik.  
 
Bristkartläggningen bestod av följande underlag: 

• Digital medborgardialog om gång och cykel, hösten 2018 
• Tidigare kartläggningar i cykelplaner, stadskärnevisionen och tillgänglighetsstrategin 
• Planeringsunderlag från samhällsbyggnadsavdelningen på tekniska 

serviceförvaltningen. 
• Cykelinventering i Nässjö stad och Forserum 
• Insamling av synpunkter från Trafikverket, Jönköpings Länstrafik, Sönebuss, Taxi 

Nässjö, Polisen och Räddningstjänsten. 
• Utpekade brister i fördjupad översiktsplan för Nässjö stad och Forserum 

 
Bristerna sammanställdes och varje brist bedömdes efter i vilken utsträckning bristen 
försämrade möjligheterna att uppnå vart och ett av trafikplanens fem mål. Det resulterade i 
ett urval av brister som är mest angelägna att åtgärda för att uppnå trafikplanens mål. 
 
Brister 
De brister som kom fram i bristkartläggningen kan sammanfattas i följande kategorier: 
 
A. Trafiksäkerhet skolor och barn 
Det finns trafiksäkerhetsbrister både när det gäller att ta sig från bostaden till skolan men 
även mellan skolorna och idrottsanläggningar när undervisningen är geografiskt spridd. De 
vanligaste bristerna som framkommit är att det inte på ett säkert sätt går att ta sig över 
gator och att det saknas gång- och cykelvägar. En säkrare skolväg kan göra att fler barn 
cyklar eller går till skolan vilket i sin tur skulle minska fordonstrafiken till våra skolor och 
leda till en ännu säkrare trafikmiljö.  
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B. Brogatan-Stadsparksrondellen 
Brogatan och Stadsparksrondellen i Nässjö är två hårt trafikbelastade platser. Här finns 
brister för alla trafikslag. För biltrafiken bildas det köer med ökade utsläpp som följd och 
för gång- och cykeltrafiken finns det flera osäkra överfarter. Korsningen Storgatan-
Brogatan där det i dag är trafikljus har en stoppande effekt vilket inte gynnar något 
trafikslags framkomlighet och också ger ökade utsläpp. 
 
C. Stråk Pigalle – Resecentrum (Mariagatan-Karlagatan-Resecentrum) 
Att från Nässjö stadspark ta sig med cykel eller till fots till Resecentrum på ett säkert och 
gent sätt är svårt. Avsaknad av cykelväg till Resecentrum längs den här sträckan är en brist 
och det är otydligt var det är tänkt att man ska cykla. Det rör sig mycket människor kring 
Mariagatan där Kulturhuset Pigalle, biblioteket och Stadsparken med aktiviteter för både 
barn och äldre finns och många upplever att det är svårt som oskyddad trafikant att ta sig 
över Mariagatan på ett trafiksäkert sätt. Vid övergångsstället vid Resecentrum upplevs 
trafiksituationen som betydligt lugnare och säkrare. 
 
D. Rådhusgatan 
Cykelbanan längs med Rådhusgatan slutar i höjd med Prästgatan. Det saknas ett säkert sätt 
att cykla in till stadskärnan längs med Rådhusgatan, även säker passage genom korsningarna 
med Prästgatan och Bangårdsgatan. Det är också en otydlig infart för cyklister in till 
centrum då Rådhusgatan är enkelriktad för bilar men inte för cyklister. Felplacerat trafikljus 
i korsningen gör att bilar måste köra fram förbi trafikljuset för att få tillräcklig sikt. 
Bilisterna håller för hög hastighet i gångfartsområdet eftersom körbanan är rak och saknar 
hastighetsdämpande åtgärder. Parkering på vänster sida ger konfliktsituationer mot 
mötande cyklister så att de väljer att cykla på det som fungerar som trottoar, och kommer 
då i konflikt med gående istället. Bilister respekterar inte att det är parkeringsförbud på 
högra sidan av gångfartsgatan. 
 
E. Mariagatan 
Avsaknad av gång- och cykelbana utmed Mariagatan på båda sidor är en brist. Att från 
Mariagatan ta sig ner mot resecentrum oavsett om man tar Skolgatan, Nygatan eller 
Karlagatan så är avsaknaden av säkra och självklara korsningspunkter en genomgående 
brist på Mariagatan. Det krävs utredning för att få det att fungera bra. 
 
F. Bangårdsgatan/Anneforsvägen 
Vid och runt Anneforsvägen finns viktiga målpunkter i form av Norråsaskolan, sim- och 
sporthallen och nya aktivitetsfältet som innebär att många barn- och ungdomar behöver ta 
sig över vägen på ett säkert sätt. Bangårdsgatan mellan Storgatan och Kyrkogatan saknar 
gång- och cykelbana. 
 
Kring hållplats Tullgatan är trafiksäkerheten inte bra för elever som stiger av/på bussen 
och sedan ska ta sig till/från Norråsaskolan. Bilister kör om stillastående bussar trots dålig 
sikt och många barn, speciellt gäller detta på morgonen. 
 
G. Storgatan 
Längs Storgatan idag är den stora bristen framför allt korsningen Storgatan – Skolgatan. 
Trafiksituation är otydlig för alla trafikslag och speciellt fotgängare upplever korsningen 
som osäker. Det är även otydligt för fotgängare och cyklister på Storgatan vid 
Centralskolan. 
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H. City övrigt gång- och cykeltrafik 
Övriga brister för fotgängare och cyklister i city är dels avsaknaden av en 
cykelbro över järnvägen vid Resecentrum, dels gång- och cykelbanan på Gjutaregatan som 
saknar koppling till närliggande gång- och cykelbana på Brogatan. 
 
I. Framkomlighet buss  
De brister som finns för busstrafiken handlar framför allt om framkomlighet. Vid 
tidpunkter med intensivare trafik tar det för lång tid för bussarna att ta sig ut på 
Bangårdsgatan, Järnvägsgatan och Sörängsvägen vilket påverkar möjligheterna att hålla 
tidtabellen. Stadsbusstrafiken är extra sårbar eftersom systemet med halvtimmastrafik 
bygger på att varje busslinje måste hinna tillbaka till resecentrum på mindre än 30 min. 
Övriga brister som framkommit är bristande snöröjning och obehörig trafik som parkerar 
på hållplatser. 
 
J. Huvudstråk för gång och cykel utanför city 
Bristerna längs gång- och cykelstråken utanför stadskärnan handlar om dålig skyltning, 
höga trottoarkanter, dålig beläggning, trafikfarliga korsningar och sträckor samt dålig 
framkomlighet. En längre sträcka med bristande trafiksäkerhet är Handskerydsvägen där 
det saknas gång- och cykelväg idag. Ett exempel på bristande framkomlighet är 
gångtunneln under Södra Stambanan vid Adele udde. 
 
K. Bristande framkomlighet för cykel Forserum 
De viktigaste trafikbristerna i Forserum handlar om dålig framkomlighet för cyklister. 
 
L. Brister längs statlig väg 
I medborgardialogen om gång- och cykeltrafiken kom det in många synpunkter (67 st) om 
att det finns trafiksäkerhetsbrister för cyklister och fotgängare längs statlig väg. Detta är 
också ett återkommande tema när kommunen träffar samhällsföreningar och byalag i 
kransorterna. Viktigaste sträckorna för separerad gång- och cykeltrafik mellan tätorter är: 
 
Fredriksdal – Nässjö (Skogsvallen), ca 5,5 km 
I Fredriksdal bor ca 300 personer. Vägen är hårt trafikerad (2 010 ÅDT  år 2011), smal och 
saknar vägren. 200 tunga fordon kör per dygn. Skyltad hastighet är 80 km/h. 
Medelhastigheten var 80 km/h år 2011. 
 
Solberga – Anneberg, ca 3,5 km 
Anneberg har ca 830 invånare och Solberga ca 400 invånare. Barnen i Solberga går i skolan 
i Anneberg. I Anneberg finns matvarubutik, bibliotek och en stor arbetsgivare (Flexator). 
Vägen mellan de två orterna smal, saknar vägren och är trafikerad (1 340 ÅDT år 2014). 
110 tunga fordon per dygn kör där. Skyltad hastighet är 70 km/h. Medelhastigheten var 79 
km/h (2014). 
 
Nyholm – Bodafors, ca 1,3 km 
Nyholm är ett samhälle med ca 50 invånare och i Bodafors bor det ca 2 000 invånare. I 
Bodafors finns skola F-9, affärer, bibliotek, vårdcentral och många arbetsplatser. Vägens 
ÅDT var 1 430 år 2011 och 180 tunga fordon. Vägen är smal och saknar vägren. Skyltad 
hastighet är 70 km/h. Medelhastigheten var 81 km/h år 2011. 
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Grimstorp – Nässjö (Kvarntorpsrondellen), ca 9 km 
I Grimstorps tätort bor ca 330 invånare. Längs vägen till Nässjö ligger också flera byar, 
t.ex. Spexhult och Kvarntorp. Vägen är smal, saknar vägren och är hårt trafikerad. ÅDT var 
2 640 år 2011. Antal tunga fordon var ca 170. Skyltad hastighet är 80 km/h. 
Medelhastigheten var 87 km/h år 2011. 
 
Äng – Nässjö (Gamlarp), ca 9 km 
I Äng bor det ca 300 invånare. Vägen hade 1 140 ÅDT år 2011 med 90 tunga fordon. 
Vägrenen är mestadels smal och vägen har heldragen mittlinje större delen av sträckan. 
Skyltad hastighet är 80 km/h. Medelhastigheten var 84 km/h. 
 
Övriga sträckor med behov av separerad gång- och cykeltrafik 

• Äng – Forserum 
• Anneberg – Älmeshultasjön 
• Solberga – Nässjö (Hunseberg) 
• Bodafors – Grimstorp 
• Malmbäck - Fredriksdal 

 
Övriga brister längs statlig väg 

• Sävövägen (väg 128) genom Stensjön: smal trottoar, svårt att mötas som gående, 
cykelbana saknas. ÅDT 2 400 (2017), 300 tunga fordon.  

• Solavägen genom Ormaryd: Smal trottoar i dåligt skick, cykelväg saknas. ÅDT 450 
(2014). Skyltad hastighet är 40 km/h, medelhastighet var 51 km/h. 

• Fågelvägen genom Äng, mellan förskolan/skolan och vägen till badplatsen: vägren 
saknas, smal väg 

• Fågelvägen genom Äng: säkra gångpassager saknas 
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Åtgärder 
Bristkartläggningen resulterade i fyra olika grupper av åtgärder. Första gruppen är 
övergripande åtgärder som syftar till att dels minska trafikbelastningen i de centrala delarna 
av Nässjö, dels att mer generellt förbättra förutsättningarna för att fler åker kollektivt, 
cyklar och går. Andra gruppen är utpekandet av huvudstråk och mellanstråk i Nässjö stad. 
Tredje gruppen består av åtgärder på kommunalt vägnät. Dessa åtgärder är prioriterade och 
sammanställda i en projektlista. Fjärde och sista gruppen är åtgärder längs det statliga 
vägnätet som utgör ett underlag till Region Jönköpings län och Trafikverket som fördelar 
statliga infrastrukturmedel. 
 
Metod för framtagande av prioriterad projektlista 
Med bristkartläggningens prioritering som grund (se ovan under Brister) har 
projektgruppen med konsultstöd arbetat fram prioriterade åtgärdsförslag för Nässjö stad 
och Forserum med hjälp av Trafikverkets fyrstegsprincip.  
 
Kortfattat handlar fyrstegsprincipen om att först och främst överväga åtgärder som kan 
påverka behovet av transporter och resor samt valet av transportsätt. Det andra steget 
innebär att genomföra åtgärder som medför ett mer effektivt utnyttjande av den befintliga 
infrastrukturen. Vid behov genomförs det tredje steget som innebär begränsade 
ombyggnationer. Det fjärde steget genomförs om behovet inte kan tillgodoses i de tre 
tidigare stegen. Det betyder nyinvesteringar och/eller större ombyggnadsåtgärder. 
 

 
  
Varje föreslagen åtgärd bedömdes efter i vilken utsträckning den bidrar till att uppnå vart 
och ett av de fem målen. Vidare bedömdes teknisk genomförbarhet (lätt, medel, svår), 
kostnad (låg, medel, hög, mycket hög) samt tidshorisont (kort, medellång och lång sikt). 
Utifrån bedömningarna valdes de mest prioriterade åtgärderna ut till projektlistan. 
 
1. Övergripande åtgärder 
Nedan listas de övergripande åtgärder som bidrar till att uppnå trafikplanens mål. Flera av 
de brister som Nässjös trafiksystem har, skulle kunna minska eller upphöra om biltrafiken, 
framför allt i eller genom centrum, minskade.  

Steg Åtgärd Tidshori-
sont 

Kommentar 

1 Provåkarkort för kollektivtrafik Medellång 
sikt 

  

1 Skylt eller liknande som visar 
aktuell luftkvalitet 

Kort sikt Lämplig plats: Brogatan 

133



       
 
 

 
 

24 
 

 
 
 
 

1 Kampanjer för att minska 
skjutsandet med bil till skolor 

Medellång 
sikt 

Exempel vandrande skolbuss, 
tävlingar för skolor 

2  Parkeringsstrategi Kort sikt Parkering är ett viktigt instrument för 
att påverka färdmedelsval. En 
parkeringsstrategi tas fram 2019-2020.  

2 Översyn av kollektivtrafikutbud Medellång 
sikt 

Behövs nya linjer? Behövs tätare turer 
eller större bussar för att möta 
efterfrågan? Genomförs i samarbete 
med Länstrafiken. 

2 Översyn av skyltning och 
målning på GC-banor 

Kort sikt Många GC-banor saknar skyltar, är 
felskyltade och har bristfällig målning. 

1 Ta fram detaljerad standard  för 
huvudstråk resp mellanstråk för 
cykel 

Kort sikt Det behövs enhetlig standard för 
huvudstråk och mellanstråk  gällande 
bredd, korsningar, separering gång- 
och cykeltrafik m.m. 

1 Inventering av brister enligt 
standard för huvudstråk och 
mellanstråk för cykel 

Kort sikt   

2-3 Åtgärda mindre brister för att 
uppfylla enhetlig standard på 
huvudstråk och mellanstråk 

Kort - lång 
sikt 

Större åtgärder finns med i den 
prioriterade projektlistan. 

1 Inventera brister längs 
snabbspår och blandspår för 
ökad framkomlighet och 
tydlighet för cyklister 

Kort sikt  

2 Åtgärda mindre brister längs 
snabbspår och blandspår för 
ökad framkomlighet och 
tydlighet för cyklister 

Kort sikt Större åtgärder finns med i den 
prioriterade projektlistan. 

2 Synliggöra stråk och spår visuellt 
med målning och skyltning 

Medellång 
sikt 

 

4 Byggande av Södra vägen 
mellan Spexhultsvägen och 
Sörängsvägen/väg 40 

Lång sikt  Först när Södra vägen är helt utbyggd 
nås full effekt gällande minskad 
genomfartstrafik genom city. 
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2. Utpekade gång- och cykelstråk i Nässjö stad 
 
För att på ett hållbart sätt knyta ihop Nässjö stad och dess olika målpunkter har ett antal 
stråk för gång- och cykel pekats ut, se karta på nästa sida. Stadskärnan betraktas som en 
enda stor målpunkt och det ska vara enkelt att ta sig till alla delar inom stadskärnan, likväl 
som att passera igenom. 
 
Utanför stadskärnan har sju huvudstråk pekats ut. För att på ett gent och enkelt sätt kunna 
ta sig till de olika huvudstråken har även mellanstråk pekats ut. Utöver huvud- och 
mellanstråk finns övriga gång- och cykelvägar som fyller sin funktion lokalt i ett område. 
 
Syftet med att peka ut stråken är göra det enkelt och säkert att cykla och gå till olika 
målpunkter i Nässjö stad. I dagsläget saknas en enhetlig standard och utformning för de 
utpekade stråken och delar av stråken har inte gång- och cykelväg idag. Därför är två av de 
övergripande åtgärderna just att ta fram standard för huvudstråk och mellanstråk och att 
åtgärda mindre brister för att skapa gena, säkra och tydliga stråk. Med enhetlig standard 
menas exempelvis bredd, utformning av korsningar och separering av gång- och 
cykeltrafik. 
 
Huvudstråk (röd) 

• Sörängsstråket: Lövhult - Sörängsvägen – Brogatan – Järnvägsgatan 
• Brinellstråket: Brinellgatan – Anneforsvägen – Bangårdsgatan – Järnvägsgatan 
• Åkerstråket: Brogatan – (Gjutargatan) 
• Södergårdsstråket: Vallgatan – Vattenverksgatan – GC-väg till tunneln vid Adela 

udde –Badhusvägen - Bandygatan  
• Isåsastråket: Isåsavägen – Handskerydsvägen – Bandygatan – Rådhusgatan – 

Skolgatan – Järnvägsgatan 
• Gamlarpsstråket: Gamlarps industriområde - Jönköpingsvägen – Gamlarpsvägen – 

Rådhugatan – Bangårdsgatan 
• Ingsbergsstråket: Sörängsvägen – GC-väg - Kråkbärsstigen - Björnbärsvägen – 

Skansgatan – Ingsbergsvägen – korsningen Brinellgatan uppdelat – del A 
Stadsparken – Kulturhuset Pigalle - del B Köpmangatan 
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Figur 10. Utpekade gång- och cykelstråk. Där stråkfärgen är mörkare behöver stråket kompletteras för få 
till ett sammanhängande stråk. För stråk i stadskärnan, se figur 12. 
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Figur 11. Utpekade gång- och cykelstråk med målpunkter. Där stråkfärgen är mörkare behöver stråket 
kompletteras för få till ett sammanhängande stråk.  
 
Stråk i stadskärnan 
Utöver huvudstråk och mellanstråk har även olika stråk i stadskärnan pekats ut. Dessa stråk 
har delats upp i två kategorier: snabbspår och blandspår , se figur 12. Snabbspår ska koppla 
ihop stadskärnans yttre delar och genom sin placering koppla ihop huvudstråken.  
 
Snabbspår i stadskärnan är Bangårdsgatan, Järnvägsgatan, Brogatan, Skolgatan och 
Mariagatan. Här ska det gå fort och gent att ta sig fram med cykel.  
 
Blandspår utgörs av Rådhusgatan, Köpmansgatan, Karlagatan, Stortorget, Esplanaden och 
delar av Storgatan (Brogatan – Postgatan). Blandspår tillgodoser kopplingar från 
huvudstråken och snabbspår men här samsas cykeltrafiken med fotgängare och biltrafik 
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vilket gör att blandsspåren inte är lika snabba. Dock ska det även i blandspåren vara tydligt 
var man ska cykla. När det gäller sträckan Karlagatan – Stortorget – Esplanaden är exakt 
dragning inte fastställd utan det är en åtgärd i den prioriterade projektlistan att utreda det. 
 
 

 
Figur 12. Spår i stadskärnan 
 
3. Prioriterade åtgärder kommunalt vägnät 
I bilaga 1 finns projektlistan som anger prioriterade åtgärder som syftar till att förbättra 
trafiksystemet i Nässjö stad och Forserum för att uppnå trafikplanens fem mål. Prio-
kolumnen anger hur angelägen åtgärdskategorin är på skalan 1-5, där 1 är högst prioriterat 
och 5 är lägst. 
 
Åtgärderna är kategoriserade enligt följande: 
A. Trafiksäkerhet barn och skolor  
B. Brogatan/Stadsparksrondellen 
C. Stråk Pigalle – Resecentrum  
D. Rådhusgatan 
E. Mariagatan    
F. Bangårdsgatan/Anneforsvägen 
G. Storgatan    
H. City övrigt, gång och cykel 
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I. Framkomlighet buss   
J. Gång- och cykelhuvudstråk utanför city 
K. Cykel Forserum 
 Åtgärdernas placering finns utritade på kartorna i figur 13 och 14. 
 

Figur 13. Lokalisering av åtgärder i projektlista i Nässjö stad. 
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Figur 14. Lokalisering av åtgärder i Forserum. 
 
 
4. Prioriterade gång- och cykelvägar längs statlig väg 
Kommunen har inte rådighet över statliga vägar men som ett underlag till regional plan och 
till dialogen med Trafikverket vill vi ändå peka ut de sträckor längs det statliga vägnätet där 
behovet är störst av separerad gång- och cykelväg, se avsnitt Brister, punkt H. 
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Bilaga 1 Trafikplan för Nässjö kommun, remissversion 2019-08-30 
 
Prioriterad projektlista kommunalt vägnät 
 
Prio: Prioritetsordning 1-5 baserat på hur angeläget det är att åtgärda bristen, där 1 är högst prioritet. 
 
Teknisk genomförbarhet: Bedömning av om åtgärden är lätt, medel eller svår att genomföra. 
 
Kostnad: Grovt uppskattad kostnad för att genomföra åtgärd 

låg: < 100 000 kr, medel: 100 000-500 000 kr, hög: 500 000-2 000 000 kr, mycket hög: > 2 000 000 kr 
 

Tidshorisont: Uppskattning av hur nära i tiden från planens antagande som åtgärden kan genomföras utifrån teknisk genomförbarhet och kostnad. 
kort = inom 2 år, medel  = inom 2 - 5 år, lång = inom 5-10 år 

 
 
 Prio Åtgärd Teknisk 

genomför-
barhet 

Kostnad Tids-
horisont 

Kommentar 

 TRAFIKSÄKERHET SKOLOR/BARN 

A1 2 Bristande trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter vid Norrboda cirkulationsplats 

   Hastighetssäkra GC-passager med 
upphöjning 

Lätt Medel Medel   

A2 2  Bristande trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter längs Åkersgatan mot Åkerskolan 

   Bygg GC-väg utmed Åkergatan Lätt Medel Medel   

A3 2  Höga hastigheter på Södra Skogsvägen vid Handskerydsskolan 
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   Hastighetssäkra övergångsställen 
och sträckan förbi skolan samt gör 
cykelöverfart 

Lätt Medel Medel   

A4 2 Bristande trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter i stråket längs Gamlarpsvägen/Jönköpingsvägen 

   Fler passager/övergångsställen 
över Gamlarpsvägen 

Lätt Medel Medel Syftet är att även hastigheterna minskar i och med 
fler passager 

A5 3 Bristande belysning för oskyddade trafikanter mellan Norrboda cirkulationsplats till Gamlarps industriområde  

   Anlägg belysning längs GC-väg 
norr om Norrbodarondellen 

Lätt Medel Lång   

A6 3 Bristande trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter vid Parkskolan, längs Parkgatan 

   Flytta västra övergångsstället på 
Parkgatan och gör östra 
övergångsstället mer trafiksäkert 

Lätt Medel Kort Bodafors 

A7 3 Bristande trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter vid Rosenholmsskolan 

   Bygga GC-banan längs 
Kyrkogatans norra sida mellan 
Rosenholmsvägen och Kvarngatan 
och cykelöverfart i korsningen 
Rosenholmsvägen och Kyrkogatan 

Lätt Medel Kort Forserum 

   Bygga GC-banan längs 
Rosenholmsvägen förbi skolan 

Lätt Medel Lång Forserum 

A8 2 Bristande trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter vid Annefors förskola,  
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  Bygga säker GC-passage i 
korsningen Brinellgatan - 
Trädgårdsgatan 

Lätt Medel Kort  

BROGATAN + STADSPARKSRONDELLEN 

B1 1 Korsning Brogatan/Storgatan barriär för gående och cyklister 

   Justera signal till fördel för gående 
och cyklister 

Medel  Låg Kort Samordna med brist B2 

   Bygg om korsning till 
cirkulationsplats 

Medel  Mycket 
hög 

Medel   

B2 1 Köbildning från alla håll vid trafiksignal Brogatan/Storgatan + missförstånd pga. felplacerad trafiksignal 

   Se övergripande åtgärder         

   Se över om det går att optimera 
hela signalanläggningen 

Medel  Medel Kort   

   Flytta den övre signalen från väster Lätt Låg Kort   

   Bygg Södra vägen, se övergripande 
åtgärder 

    Lång   

   Bygg om korsning till 
cirkulationsplats 

Medel  Mycket 
hög 

Medel   

B3 1 Stadsparkrondellen - Ej trafiksäkert övergångsställe över Sörängsvägen i höjd med Norra Allén 

   Flytta passage och övergångsställe 
närmare cirkulationsplatsen, dra 
om GC-anslutning utmed 
Mariagatan och asfaltera 

Lätt Låg Medel   
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B4 3 Stadsparksrondellen - Köbildning med höga utsläpp som följd 

   Se övergripande åtgärder         

   Separat körfält för högersväng från 
Sörängsvägen till Mariagatan 

Lätt Hög Medel   

   Bygg Södra vägen, se övergripande 
åtgärder 

        

B5 3 Framkomlighets- och trafiksäkerhetsbrister vid infart till Lidl från Bandygatan 

   Se övergripande åtgärder         

   Bredda gata och anlägg 
vänstersvängskörfält 

Lätt Medel Medel Bedömning förutsatt att infarten mot Lidl 
verkligen bidrar till framkomlighetsproblemen i 
Stadsparksrondellen. Behöver studeras ytterligare. 

B6 3 Dålig anpassning för cykel vid passage över Rådhusgatan längs Brogatan  

   Räta ut GC-vägen/passagen Lätt Låg Kort   

STRÅK PIGALLE-RESECENTRUM 

C1 1 Framkomlighet, tydlighet och trafiksäkerhet för gående och cyklister i stråket Pigalle-Resecentrum 

   Genomför en utredning för stråket 
i sin helhet. 

   Låg Kort 
 

C2 1 Svårt att komma ut med bil på Mariagatan från Karlagatan, orsakar trafiksäkerhetsproblem för oskyddade trafikanter 

   Genomför en utredning för stråket 
i sin helhet. 

   Låg Kort Förslag finns sedan tidigare om att prova 
förbjuden vänstersväng ut från Karlagatan. 
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RÅDHUSGATAN 

D1 2 Avsaknad av  cykelbana längs Rådhusgatan mellan Prästgatan och Bangårdsgatan 

   Bygg klart GC-bana längs 
Rådhusgatans västra sida. Bygg 
GC-passager över Prästgatan och 
Rådhusgatan. Koppla ny GC-bana 
även till östra sidan av 
Rådhusgatan. 

Medel  Hög Medel Ej aktuellt om förslag på cykelfält på Rådhusgatan 
genomförs, se D3. 

D2 2 Felplacerat trafikljus i korsning Bangårdsgatan/Rådhusgatan  

   Flytta trafikljus Lätt Låg Kort   

D3 2 Gångfartsområde Rådhusgatan - Gatans utformning harmonierar ej med reglering som gångfartsområde 

   Fördjupad studie  Lätt Låg   Kort Ramboll har lämnat förslag på lösning, se nedan. 

   Bygg om gatan till dubbelriktad 
cykelbana på östra sidan, 
gångfartsområdet kvar men gäller ej 
cykel 

Lätt Låg   Kullersten på cykelbanan kvar. Cykelbanan målas 
men om åtgärden ska permanentas krävs byte av 
gatstenar för att markera banan. Behov av 
lastplatser behöver beaktas. 

MARIAGATAN 

E1 1 Avsaknad av cykelpassage över Mariagatan vid Köpmansgatan 

   Skicka med frågan till  projektör 
som arbetar med Köpmansgatan 

 Lätt Låg      

   Bygg GC-passage med förlängning 
in mot Rådhusgatan. Smalna av 
Mariagatan som är väldigt bred. 

Medel  Medel  Medel Köpmansgatan enkelriktad mellan Mariagatan och 
Rådhusgatan 
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E2 2 Avsaknad av cykelbana längs Mariagatan mellan Karlagatan och Skolgatan 

   Bygg GC-väg mellan Karlagatan 
och Stadsparksrondellen utmed 
Stadsparken 

Medel  Medel Medel Del av snabbspår Mariagatan. 

E3 4 Dålig framkomlighet för buss ut på Bangårdsgatan från Mariagatan 

   Trafiksignal med bussprioritet  Lätt Medel Kort   

   Bygg cirkulationsplats Medel  Mycket 
hög 

Lång Förutsätter att även GC-väg byggs i cirkulationen. 
Frågan är hur en cirkulationsplats påverkas av 
korsningen Rådhusgatan/Bangårdsgatan. Risk 
finns för att det blir stopp i cirkulationsplatsen 
vissa tider pga trafiksignalen. 

E4 4 Dålig framkomlighet för biltrafik ut på Mariagatan från Köpmannagatan vid vänstersväng 

   Verifiera problemet. Hur länge 
behöver man vänta och hur ofta? 

Lätt Låg Kort   

   Sänkt hastighetsgränsen till 30 på 
Mariagatan 

Lätt Låg Kort   

   Smalna av hela korsningen för att 
ge en tydligare trafiksituation. 

Lätt Låg Medel   

BANGÅRDSGATAN/ANNEFORSVÄGEN CITY 

F1 1 Trafiksäkerhetssituationen längs Anneforsvägen vid Norråsaskolan/Busshållplats/Aktivitetsfält/Sporthall 

   Sänkt hastighet på Anneforsvägen 
till 30 km/h förbi 
skola/aktivitetsfält 

Lätt Låg Kort   
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   Måla heldragen linje vid 
busshållplats 

Lätt Låg Kort   

   Bygg trafiksäker GC-passage på 
Anneforsvägen i höjd med 
Kolonigatan 

Lätt Låg Kort   

   Bygg trafiksäker GC-passage vid 
hållplats/Gränsgatan/Tullgatan. 
Krymp gärna hela korsningen. 

Lätt Medel Medel Beakta eventuell flytt av cykelparkering vid 
Norråsaskolan 

F2 1 Avsaknad av cykelbana längs Bangårdsgatan mellan Storgatan och Kyrkogatan. Stråk mellan exempelvis stationen och 
Norråsaskolan 

   Bygg ny GC-bana längs 
Bangårdsgatan 

Medel  Hög Medel   

STORGATAN 

G1 3 Bristande trafiksäkerhet för gående och cyklister i korsning Storgatan/Skolgatan 

   Gång- och cykelpassager i alla 
riktningar 

Lätt Låg Medel   

G2 1 Avsaknad av cykelstråk mellan Brogatan och Norråsaskolan  

   Se åtgärder för snabbspår i 
stadskärnan längs Järnvägsgatan, 
Bangårdsgatan och Mariagatan 
samt åtgärder på 
Bangårdsgatan/Anneforsvägen 
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CITY ÖVRIGT GC 

H1 2 Bristande framkomlighet för cykel över järnvägen mellan västra och östra Nässjö 

   Bygg GC-bro mellan Resecentrum 
och Västra staden 

Svårt Mycket 
hög 

Lång Ännu högre prioritet vid byggandet av Västra 
staden. 

H2 4 Gång- och cykelpassage över bilväg saknas längs Gjutaregatan mellan Brogatan och Resecentrum 

   Måla en GC-passage Lätt Låg Kort   

FRAMKOMLIGHET BUSS 

I1 1 Dålig framkomlighet för buss ut på Järnvägsgatan från Resecentrum 

   Trafiksignal med bussprioritet Medel  Medel Kort   

I2 1 Dålig framkomlighet för buss ut på Sörängsvägen från Ingsbergsgatan 

   Trafiksignal med bussprioritet Medel  Medel Kort Inte lika många bussar påverkas som på 
Järnvägsgatan 

GC "HUVUDSTRÅK" UTANFÖR CITY 

J1 2 Bristande framkomlighet för cykel i "huvudstråk" längs Sörängsvägen 

   Bygg/måla genomgående GC-bana 
i korsningar 

Lätt Medel Medel Många korsningar. Kostnads-bedömningen gäller 
målning. Om upphöjning krävs är kostnaden hög 
och tidshorisonten medellång. 

J2 2 Trafiksäkerhetsbrister för cyklister i korsning Ingsbergsgatan/Queckfeldtsgatan  

   Bygg om korsningen. Korsningen 
behöver studeras ytterligare för att 

Lätt Låg Medel 
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få fram bästa lösningen för att öka 
trafiksäkerheten. 

J3 2 Cykelbana längs Brinellgatan byter sida, ger sämre framkomlighet för cyklister och upplevs otydligt 

   Måla till en cykelpassage över 
Brinellgatan norr om korsning 
Långgatan och måla 
vägvisningspilar för cykel genom 
korsning 

Lätt Låg Kort   

   Bygga färdigt GC-väg längs 
Brinellgatan så att det är på båda 
sidor hela vägen 

Lätt Hög Medel   

J4 2 Saknas ett tydligt utpekat huvudcykelstråk av god kvalitet söderut mot Handskerydsområdet 

   Bygg GC-bana i utpekat/utpekade 
stråk 

Lätt Hög Medel 
 

   Bygg om befintliga cykelfält på 
Bandygatan till GC-banor 

Lätt Medel Medel 
 

J5 1 Saknas säker passage för cykel över Björnbärsvägen (vid hpl Kråkbärsstigen) 

   Komplettera övergångsställe med 
cykelpassage. 

Lätt Låg Kort 
 

J6 1 Trafiksäkerhetsbrister för gående och cyklister i korsning Skansgatan/Muggebogatan 

   GC-skylt på GC-väg på Skansgatan Lätt Låg Kort 
 

   Bredda trottoaren till GC-väg längs 
Skansgatan från Björnbärsvägen 

Lätt Medel Medel   
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samt cykelöverförart i korsningen 
Skansgatan/Muggebogatan 

J7 1 Bristande framkomlighet för cykel i befintlig gångtunnel vid Adela Udde 

   Bygg ny större cykelanpassad port 
under stambanan 

Svårt Mycket 
hög 

Medel 
 

J8 1 Avsaknad av cykelbana längs Skogsvägen mellan järnvägsövergång och Sörängsvägen 

   Skyltar behövs på flera ställen längs 
GC-väg på Skogsvägen (båda sidor) 

Lätt Låg Kort 
 

   Bygg ca 200 m GC-bana samt 
koppling mot GC-bana längs 
Sörängsvägen. 

Lätt Medel Medel 
 

J9 3 Trottoar saknar beläggning längs Sturegatan mellan Gamlarpsvägen och Runnerydsgatan, trottoar saknas helt vid park 

   Asfaltera trottoarer Lätt Medel Medel   

   Bygg trottoar förbi parken Lätt Medel Medel   

GC-ÅTGÄRDER FÖR ENKLARE OCH SÄKRARE CYKLING I FORSERUM 

K1 3 Bristande framkomlighet för cykel i Forserum 

   Komplettera med genare GC-
banan mellan Hästhovsvägen och 
Cirkelgatan 

Lätt Medel Medel   

   Förbättra möjligheterna att ta sig 
över till Lillsjövägens västra sidan 
från GC-banan 

Lätt Medel Medel   
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   Märka ut GC-passagen över 
Stenserydsvägen vid järnvägsbron 
med pollare och färg 

Lätt Låg Kort   

  Utred alternativen för att göra det 
enklare och säkrare att ta sig mellan 
stationen och Centrumplan med 
cykel 

Lätt Låg Medel  

K2 1 Stängning av järnvägsövergång vid Smedjeslätt 

  Bygga planskild GC-överfart över 
järnvägen vid Smedjeslätt 

Lätt Mycket 
hög 

? Beror på Trafikverkets beslut om stängning av 
övergången 
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Postadress Besöksadress Telefon (v) Telefax Bankgiro Org. nr. E-postadress 

571 80 Nässjö Kyrkogatan 4 0380-51 80 00 0380-183 93                5886-9868 212 000-0548 samhallsplaneringskontoret@nassjo.se 

 

 

Bilaga 2 Trafikplan för Nässjö kommun, remissversion 2019-09-02 
 

Begreppslista 

 
• Bilspärr: En grind som ska hindra andra fordon än cykel att köra på gång- och 

cykelvägarna. 
 

• Cykelbanor för elcykel: Bör vara separerad från gångbanan eller vara tillräckligt 
bred för att ge plats åt de något snabbare elcyklarna  
 

• Cykelpassage: En del av en väg som är avsedd att användas av cyklister för att 
korsa en vägbana och är utmärkt med vägmarkering. 

 
• Cykelöverfart: En del av en väg som är byggd och anpassad till cykeltrafik för att 

korsa en vägbana där cyklisten har företräde. Ska vara upphöjd och byggd så att 
hastigheten för biltrafiken inte överstiger 30 km/h. 

 
• Gångpassage: En del av en väg som är avsedd att användas av gående för att 

korsa en vägbana och utmärkt med pollare. 
 

• Kommunalt vägnät: Vägnätet i Sverige som ägs av kommunerna och som 
kommunen också sköter. Vid om- och tillbyggnad av det kommunala vägnätet så är 
det kommunen som bygger och finansierar. Det kommunala vägnätet ligger 
vanligtvis i tätort. 

 
• Statligt vägnät: Vägnätet i Sverige som ägs av staten. Trafikverket har i uppgift 

från staten att sköta det statliga vägnätet. Vid om- och tillbyggnad är det 
Trafikverket som bygger och finansierar. 

 
• VGU: Vägar och gators utformning, ett dokument som beskriver utformning av 

gator och vägar för att få en likriktning av t. ex. övergångsställen. 
 

• VTI: Statens väg- och transportforskningsinstitut, ett oberoende internationellt 
forskningsinstitut inom transportsektorn. 
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     2019-09-02  
 
 

 
 

 
Postadress Besöksadress Telefon (v) Bankgiro Org. nr. E-postadress 

571 80 Nässjö Kyrkogatan 4 0380-51 80 00 452-8519 212 000-0548 tekniska@nassjo.se 

 

Tekniska serviceförvaltningen   
Jonas Funkquist    
Jonas.funkquist@nassjo.se  Samtliga politiska partier i KF 
0380-51 81 19   Barn- och utbildningsnämnden  
   Kultur- och fritidsnämnden 

Samhällsplaneringsnämnden 
Socialnämnden 

    Kommunala pensionärsrådet 
Kommunala funktionshinderrådet 
Höglandets räddningstjänstförbund 
Samtliga samhällsföreningar och byalag 
Region Jönköpings län 
Jönköpings länstrafik 
Trafikverket 
Polisen 

   
 

Remiss av trafikplan för Nässjö kommun 2020-2023 
Tekniska serviceförvaltningen har tillsammans med samhällsplaneringskontoret och 
kommunledningskontoret tagit fram ett förslag till trafikplan för Nässjö kommun. 
Planen anger både strategisk inriktning och vilka konkreta åtgärder som ska 
prioriteras de närmaste 10 åren för att skapa ett långsiktigt hållbart trafiksystem. 
Goda förutsättningar för gång-, cykel- och kollektivtrafik är viktigt för att skapa ett 
hållbart trafiksystem idag och i framtiden. Trafikplanen fokuserar därför särskilt på 
åtgärder som förbättrar för gående, cyklister och resenärer med kollektivtrafik. 
Extra fokus har lagts på åtgärder i Nässjö stad och Forserum.  
 
Projektgruppen önskar nu få in synpunkter på förslaget till trafikplan. Senast den 
30 november 2019 ska eventuella synpunkter vara oss tillhanda. Remissvar skickas 
till: 
 
tekniska@nassjo.se 
 
eller 
 
Nässjö kommun 
Tekniska serviceförvaltningen 
571 80 Nässjö 
 
 
Tekniska serviceförvaltningen 

 
Jonas Funkquist 
Trafikingenjör 
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur 
och miljö §§ 140-158
Tid: 2019-11-07 kl.08.30-10.45

Plats: Regionens hus, sal B

§151 Remiss - Samråd översiktsplan 2035 Ljungby 
kommun
Diarienummer: RJL 2019/2216

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden

 Godkänna föreliggande yttrande som svar till Ljungby 
kommun.

Sammanfattning 
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över 
rubricerat förslag till översiktsplan för Ljungby kommun.

Beslutsunderlag 
 Missiv daterad 2019-10-09
 Förslag till yttrande daterad 2019-11-19
 Samråd för översiktsplan 2035-Ljungby kommun

Beslutet skickas till 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Leif Andersson 
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman
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MISSIV 1(1)

2019-10-09 RJL 2019/2216

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

Samråd översiktsplan 2035 Ljungby 
kommun
Förslag till beslut
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

 Godkänner föreliggande yttrande som svar till Ljungby kommun.

Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat förslag till 
Översiktsplan för Ljungby kommun.

Information i ärendet
Den 10 september 2019 beslutade kommunstyrelsen om samråd för översiktsplan 
2035-Ljungby kommun.
Ljungby kommuns nuvarande översiktsplan antogs av kommunfullmäktige år 
2006 och har utgjort underlag för kommunens långsiktiga planering sedan dess. 
Under samma tidsperiod har Ljungby kommun och många av Sveriges övriga 
kommuner gått in i ett skede av förändring med högre befolknings- och 
bebyggelseutveckling än på länge. För att bland annat kunna hantera en sådan 
utveckling och en möjlig höghastighetsjärnväg med station i Ljungby är det 
viktigt att Ljungby kommuns översiktsplan är aktuell och ger den vägledning som 
behövs när kommunen utvecklas.

Beslutsunderlag
 Missiv daterad 2019-10-09
 Förslag till yttrande daterad 2019-11-19
 Samråd för översiktsplan 2035-Ljungby kommun

Beslut skickas till
Ljungby kommun

REGIONLEDNINGSKONTORET

Kristina Athlei
Regional utvecklingsdirektör

Anna Olsson
Sektionschef hållbarhet
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YTTRANDE

2019-11-19 RJL 2019/2216

Regionledningskontoret Telefon: 010-241 00 00 Organisationsuppgifter
Box 1024 E-post: regionen@rjl.se Bankgiro: 5216-2849
551 11  Jönköping Hemsida: www.rjl.se Orgnr: 232100-0057

                    
                    

Ljungby kommun
     
           

Samråd översiktsplan 2035 Ljungby kommun
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat samråd.

Sammanfattning
Region Jönköpings län anser att förslaget till översiktsplan för Ljungby kommun 
på ett bra sätt visar hur kommunen ska utvecklas och att olika mål är väl belysta 
och avvägda.
Region Jönköpings län vill särskilt belysa frågan om nya stambanor och är positiv 
till att Ljungby kommun driver planeringen på ett aktivt sätt.

Synpunkter på förslaget
Region Jönköpings län anser att förslaget till översiktsplan baseras på sunda 
strategier och avvägningar. Att basera planen på strukturbilder med en tydlig 
stråkstruktur ger en överskådlighet och tydlighet att förhålla sig till.
Region Jönköpings län delar kommunens bild av den potential som nya stambanor 
ger. Avsaknaden av tydliga besked från staten innebär dock oklara 
planeringsförutsättningar.
Region Jönköpings län ser positivt på att Ljungby kommun arbetar aktivt med 
frågan om nya stambanor, både genom att peka ut möjliga korridorer genom 
kommunen och genom att möjliggöra ett attraktivt stationsläge i anslutning till 
Ljungby stad.

Region Jönköpings län vill framhålla vikten av att Ljungby kommun 
uppmärksammar befintlig och framtida kollektivtrafik, samt övrig 
transportinfrastruktur, i planeringen för bebyggelseutveckling både på landsbygd 
(inklusive LIS-områden, Landsbygds utveckling i strandnära lägen) och i tätort. 
Med bebyggelse avses både bostäder, förskolor och skolor samt övriga 
verksamheter.

REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Marcus Eskdahl
Ordförande nämnd för trafik,

Kristina Athlei
Regional utvecklingsdirektör

Infrastruktur och miljö
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SAMRÅD  
Miljö- och byggförvaltningen 

2019-09-20 
 

Dnr MoB 2017/0692 

 

 

 

Den 10 september 2019 beslutade kommunstyrelsen om samråd för översiktsplan 2035 – 

Ljungby kommun. Fram till 20 november 2019 kan du lämna synpunkter på förslaget. 

Under samrådet finns förslaget tillgängligt på www.ljungby.se/oversiktsplan samt i 

Kommunhuset, Olofsgatan 9 i Ljungby. Vidare finns tryckta versioner av förslaget 

tillgänglig på biblioteken i Ljungby, Lagan, Ryssby och Lidhult samt på Godsmagasinet i 

Ljungby.  

 

SAMRÅDSTID: 20 september 2019 – 20 november 2019 
 

Synpunkter 

Har du synpunkter på förslaget är du välkommen att framföra dessa skriftligen 

senast den 20 november 2019 till Ljungby kommun, Miljö- och 

byggförvaltningen, 341 83 Ljungby eller till miljo.byggnamnden@ljungby.se.  

Ange ”Översiktsplan 2035” i ämnesraden.  

 

Kontakt 

Välkommen att höra av dig till kommunen för information och frågor: 

Sanna Petersson, planarkitekt Johan Håkansson, planarkitekt 

Telefon: 0372-78 92 67   Telefon: 0372-78 92 69 

E-post: sanna.petersson@ljungby.se E-post: johan.hakansson@ljungby.se  

Samråd för översiktsplan 2035 

Ljungby kommun 
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From:                                 Petersson Sanna
Sent:                                  Fri, 20 Sep 2019 06:33:19 +0000
To:                                      PBI@eon.se;exp-
hkv@mil.se;info@kulturparkensmaland.se;registrator@lm.se;halland@lansstyrelsen.se;jonkoping@lanss
tyrelsen.se;kronoberg@lansstyrelsen.se;registrator.syd@polisen.se;region@kronoberg.se;regionen@reg
ionhalland.se;Region Jönköpings 
län;skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se;info@sydvatten.se;info@sodra.com;skanova-remisser-
jonkoping@skanova.se;trafikverket@trafikverket.se;samhallsplanering@svk.se;lfvcentralregistratur@lfv.
se;registrator@lrf.se;klk@alvesta.se;kommunen@gislaved.se;direkt@halmstad.se;sbk@hylte.se;kommu
nstyrelsen@laholm.se;mbn@markaryd.se;miljo-
stadsbyggnad@varnamo.se;ks@almhult.se;kommunstyrelsen@vaxjo.se;Barn och 
utbildningsnämnden;Kultur och fritidsnämnden;Miljö och byggnämnden;Socialnämnden 
Ljungby;Tekniska nämnden;Kommunstyrelsen;Karlund Carina;Bublik Ljiljana;kundkontakt@ljungby-
energi.se;info@ljungbybostader.se;Räddningstjänsten;Lundgren Chatarina;Persson 
Helena;info.syd@fastighetsagarna.se;info@ljungbybusinessarena.se;Johansson Lars-Ove;Gunnarsson 
Magnus;Tingbratt Susanna;Göransson Tommy;Karlsson Anne;Lorentzson Jan;Solling Lars;Wiréhn 
Kerstin;Johansson 
Roland;klas.gustavsson@svenskakyrkan.se;info@cil.se;info@ryssbygymnasiet.se;Sunnerbogymnasiet;lju
ngby@friluftsframjandet.se;sydost@hyresgastforeningen.se;kronoberg@naturskyddsforeningen.se;turis
t@stfturist.se;kontakt@bolmensweden.com;josefin.granrot@gmail.com;sockenrad@angelstadbolmen.s
e;webmaster@bolmso.se;kristian.gunnarsson@kpmg.se;karl-
einar@bokeliden.se;ingbrittj@spray.se;rune.hakansson@lby.se;ryssbysockenrad@gmail.com;ulrika.richt
er@gmail.com;sunnera-
ugglansryd.byalag@spray.se;sivobernt@dannas.se;gunillahakansson@lby.se;sockenradet@gmail.com;b
ennyandersson@telia.com;morten.sandin@gmail.com;sm7lnp@telia.com;Kanna.hembygdsforening@g
mail.com;ljungbyhembygdsforening@ljungby.nu;sara.karlsson@ljungby.nu;arne.falk@outlook.com;torbj
orn.johansson@hotmail.com;bygdegarden@bolmso.se;louise.persson85@live.se;brusarp@telia.com;jan
dera@ljungby.nu;nilsson.marie@netatonce.net;lillboden_jonsboda@hotmail.com;info@torpabystuga.se
;hanna.wiberg@kalmarglobal.com;anders.sjostrand65@gmail.com;hembygd@bolmso.se;redax@smalan
ningen.se;redaktion@varnamonyheter.se;nyheter@smp.se
Cc:                                      Håkansson Johan
Subject:                             Översiktsplan 2035 - Ljungby kommun
Attachments:                   Info samråd översiktsplan 2035 Ljungby kommun.pdf

Hej!
 
Idag börjar samrådstiden för Ljungby kommuns översiktsplan där ni har möjlighet att yttra er. 
Samrådstiden är mellan 20 september och 20 november 2019. 
För mer info om var ni hittar översiktsplanen och hur ni yttrar er se den medskickade PDF:n.
 
Med vänliga hälsningar
 
Sanna Petersson 
 

Planarkitekt
Miljö- och byggförvaltningen
Plan
Ljungby kommun
Olofsgatan 9
341 83 Ljungby
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SAMRÅD  
Miljö- och byggförvaltningen 

2019-09-20 
 

Dnr MoB 2017/0692 

 

 

 

Den 10 september 2019 beslutade kommunstyrelsen om samråd för översiktsplan 2035 – 

Ljungby kommun. Fram till 20 november 2019 kan du lämna synpunkter på förslaget. 

Under samrådet finns förslaget tillgängligt på www.ljungby.se/oversiktsplan samt i 

Kommunhuset, Olofsgatan 9 i Ljungby. Vidare finns tryckta versioner av förslaget 

tillgänglig på biblioteken i Ljungby, Lagan, Ryssby och Lidhult samt på Godsmagasinet i 

Ljungby.  

 

SAMRÅDSTID: 20 september 2019 – 20 november 2019 
 

Synpunkter 

Har du synpunkter på förslaget är du välkommen att framföra dessa skriftligen 

senast den 20 november 2019 till Ljungby kommun, Miljö- och 

byggförvaltningen, 341 83 Ljungby eller till miljo.byggnamnden@ljungby.se.  

Ange ”Översiktsplan 2035” i ämnesraden.  

 

Kontakt 

Välkommen att höra av dig till kommunen för information och frågor: 

Sanna Petersson, planarkitekt Johan Håkansson, planarkitekt 

Telefon: 0372-78 92 67   Telefon: 0372-78 92 69 

E-post: sanna.petersson@ljungby.se E-post: johan.hakansson@ljungby.se  

Samråd för översiktsplan 2035 

Ljungby kommun 
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Översiktsplan 2035, samrådsförslag
Del 4 - Fortsatt arbete

SKAPA ETT LJUNGBY FÖR ALLA
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Läshänvisning 
Översiktsplan 2035 är indelad i fyra olika delar som 
behandlar olika frågor som har med hållbar översikt-
lig planering och kommunens kommande utveckling 
att göra. Delarna finns som separata dokument och 
är uppdelade för att göra översiktsplanen lättare att 
läsa och hitta i. Hela översiktsplanen finns även som 
en digital version som du hittar på kommunens hem-
sida.

Del 1 – Utgångspunkter, är en inledning till över-
siktsplanen och här kommer du att kunna läsa om 
vad en översiktsplan är, varför kommunen tar fram 
en ny, hur processen med att ta fram en översikts-
plan går till samt när planen beräknas vara färdig. 
Du kan även läsa om vilka nationella, regionala 
och kommunala mål, planer och program som 
översiktsplanen berörs av samt hur man förhåller 
sig till dem. Här kan du också läsa om hållbar 
utveckling, vad det innebär och hur arbetet med 
översiktsplanen tagits fram utifrån det arbetssättet. 

Del 2 – Planförslag, behandlar kommunens struk-
turbild och olika strategiområden samt förslag på 
markanvändning som inom kommunen. 

I denna del behandlas kommunen i sin helhet ge-
nom en strukturbild men även mer detaljerat i de 
orter som pekas ut som serviceorter. Här kan du 
även hitta ställningstagande som har tagits fram 
kopplade till de olika strategiområdena som kom-
munen har arbetat med. Förslag som inkom under 
programsamrådet har här behandlats och mer fysis-
ka förslag har tagits fram. 

Del 3 – Hänsyn och planeringsunderlag, tar upp 
de förutsättningar som kommunen har att jobba ut-
efter idag. Denna delen lyfter fram de riksintressen 
och allmänna intressen som finns inom kommunen 
och som kan komma att påverkas vid den fysiska 
utvecklingen av kommunen. 

Del 4 – Fortsatt arbete, beskriver hur löpande över-
siktlig planering fungerar och hur kommunen ska 
fortsätt arbetet men översiktlig planering efter att 
översiktsplanen har antagits. I denna del kan du även 
hitta de bilagor som finns till översiktsplanen. 

Innehåll
5 Löpande översiktlig planering

6 Förslag på arbetssätt

7 Förslag på fortsatta plane-
ringsprojekt och utredningar

9 Bilaga
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Löpande översiktlig 
planering
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Förslag på arbetssätt
Översiktsplanen är ett ”paraply” för kommunens fysiska 
planering och bör användas för att samordna kommunens 
planeringsarbete. För att översiktsplanen ska få genom-
slag och för att arbetet med löpande översiktlig planering 
ska löpa på är det viktigt att det finns ett strukturerat och 
kontinuerligt arbetssätt. Hur den löpande översiktliga pla-
neringen går till är av avgörande betydelse för hur över-
siktsplanen utformas och vilken detaljeringsnivå den har, 
varför det behöver definieras i samband med översikts-
planens dokument. I projektplanen för översiktsplanen 
behandlar ett av projektmålen den löpande översiktliga 
planeringen: 

• ”För att kommunens översiktsplanering ska 
kunna hållas aktuell behövs en struktur för hur 
vi arbetar löpande med översiktliga planerings-
frågor. Med hjälp av en rutin för hur den löpande 
översiktsplaneringen ska gå till kan det kommu-
nala planeringsarbetet samordnas bättre och 
tydligare inkluderas i kommunens styrning samt 
verksamhets- och budgetplanering. Metoder för 
att följa upp kommunens övergripande mål ur ett 
översiktsplaneperspektiv ska utredas i projektet.”  

Det kanske viktigaste verktyget i den löpande översikt-
liga planeringen är en handlingsplan för implementering 
av översiktsplanen. I handlingsplanen ska kommande 
strategiska planeringsprojekt definieras, prioriteras 
och planeras för frågor som är viktiga för kommunens 
framtida utveckling. För att ge framförhållning behöver 
handlingsplanen sträcka sig över ett antal år framåt, för-
slagsvis 3–4 år. Handlingsplanen behöver följas upp och 
uppdateras årligen, både för att förbli aktuell och för att 
kunna fungera som ett underlag för kommunens övergri-
pande verksamhets-, budget- och resursplanering. I sam-
band med den årliga uppföljningen bör även aktualiteten i 
översiktsplanens strategiområden, ställningstaganden och 
markanvändningsförslag samt övriga relevanta kommu-
nala mål ses över. Vidare behöver relevant påverkan från 
omvärlden hanteras. Mycket av detta är krav som plan- 
och bygglagen ställer på den aktualitetsprövning av över-
siktsplanen som ska ske minst en gång per mandatperiod. 

I samband med att antagandet av översiktsplanen ska en 
handlingsplan för implementering av översiktsplanen 
vara framtagen. Till dess behöver ansvaret förtydligas för 
både den löpande översiktliga planeringen i stort och för 
de utpekade planeringsprojekten. Vidare behöver det klar-
göras hur både aktualitetsprövning och omtaget på hela 
översiktsplanen ska hanteras praktiskt och formellt.

Då förutsättningarna för planering och utveckling av 
kommunen ständigt förändras är det viktiga att ha en ak-
tuell och uppdaterad översiktsplan. I dag sker utveckling 
och förändring i omvärlden i allt snabbare takt vilket gör 
att kommunala styrdokument som översiktsplanen be-
höver uppdateras oftare. Att ta fram en översiktsplan får 
scratch tar lång tid och kräver mycket resurser. Istället för 
att hela tiden ta fram en ny översiktsplan kommer kom-
munen nu istället att jobba med rullande översiktsplane-
ring för att ha en så aktuell översiktsplan som möjligt. 

Efter hand som behovet uppstår kan översiktsplanen 
kompletteras med planeringsunderlag och styrdokument. 
Varje mandatperiod behöver kommunledningen aktu-
alisera översiktsplanen då kommunen enligt plan- och 
bygglagen ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar 
hela kommunen.  I samband med aktualiseringen kan nya 
underlag och delar av översiktsplanen antas för att hålla 
översiktsplanen så aktuell som möjligt.

Översiktsplanen redovisar tydliga strategier och över-
gripande geografiska ställningstagande. Det innebär att 
översiktsplanens markanvändningskarta inte i detalj re-
dovisar samtliga ställningstaganden och avvägningar på 
varje enskild yta, utan att många avvägningar får ske i 
kommande planering.  

En översiktsplan kan normalt anses medföra en betydan-
de miljöpåverkan då planen visar hur kommunen anses 
utvecklas inom de närmsta åren. När en översiktsplan 
upprättas eller ändras ska en strategisk miljöbedömning 
göras för att integrera miljöaspekter i planering och be-
slutsfattande så att en hållbar utveckling främjas. 
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Förslag på fortsatta planeringsprojekt 
och utredningar
Översiktsplanens funktion som ”paraply” för kommu-
nens fysiska planering innebär att översiktsplanen kan 
användas för att samordna kommunens strategiska pla-
neringsprojekt. Kommande planeringsprojekt definieras 
därför här, medan prioritering av dessa sker i samband 
med antagande av översiktsplanen. Prioriteringen sker 
förslagsvis i form av en handlingsplan som sedan uppda-
teras årligen. 

De planeringsprojekt som hanteras här är i första hand 
sådana som ska antas politiskt, men kan även handla om 
utredningar eller inventeringar. Hur arbetet med respek-
tive projekt ska hanteras formellt och praktiskt beslutas 
inför projektstart. Projekten kan delas in i projekt som 
främst handlar om fysisk planering, sådana som har ett 
annat huvudfokus men berör fysisk planering och projekt 
som handlar om revidering av befintliga dokument. 

• Ljungby stad – geografisk fördjupning, inkluderar 
omarbetning av centrumplanen 

• Trafikinfrastruktur och hållbara trafikslag – tematisk 
fördjupning, inkluderar inarbetning av gällande par-
keringsnorm 

• Friluftsplan – tematisk fördjupning

• Grönstrategi – tematisk fördjupning, utifrån invente-
ringar av natur- och rekreationsvärden samt grönst-
rukturrapport som gjordes till översiktsplanen

• Grönstrukturplaner för centralort och serviceorter – 
geografiska fördjupningar, omarbetning av gällande 
grönstrukturplaner utifrån grönstrategi och invente-
ringar av natur- och rekreationsvärden

• Bolmens östra strand – en geografisk fördjupning av 
översiktsplanen med omarbetning av befintligt plane-
rings-underlag bör göras. Detta för att utreda områ-
dets roll i strukturbilden, stråk- och servicefunktioner 
samt dess potential för bebyggelse, infrastruktur, 
service och besöksnäring. Nya kunskapsunderlag har 
tagits fram såsom natur- och kulturvärdesinventering-
ar vilka visar på nya potentiella områden för bevaran-
de och exploatering.

• Serviceorterna – ta fram arbetssätt för utveckling av 
de utpekade serviceorterna

• Serviceorten Hamneda – geografisk fördjupning

• LIS-plan – tematisk fördjupning, omarbetning av gäl-
lande plan om landsbygdsutveckling i strandnära läge

• Plan för hantering av dagvatten – tematisk fördjup-
ning

• Ekosystemtjänster i samhällsplaneringen – tematisk 
fördjupning

• Höghastighetsjärnväg och station i Ljungby – tema-
tisk fördjupning, initieras vid statligt beslut om hög-
hastighetsjärnväg genom Ljungby kommun

• Naturvårdsplan – tematisk fördjupning

• Områden för bebyggelsenära rekreation och orörd 
natur – utredning om att avsätta områden med högsta 
naturvärde som naturreservat eller liknande, i första 
hand nordöst om Lidhult och sydöst om Ljungby

• Blåstrukturplan – tematisk fördjupning om sjöar och 
vattendrag

• Bostadsförsörjningsplan – tematisk fördjupning, om-
arbetning och översyn sker regelbundet 

• Kulturhistoriska värden i Ljungby stad – geografisk 
fördjupning, omarbetning av befintligt planeringsun-
derlag

• Landsbygdsdialog och ortsanalys – geografiska för-
djupningar om ortsutveckling

• Hållbar samhällsplanering – utveckla arbetssätt för 
att med utgångspunkt i hållbar utveckling planera och 
konsekvensbeskriva i samhällsbyggnadsprocessens 
olika led, från översiktsplanering, via detaljplanering, 
till projektering och genomförande.
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Bilagan finns att läsa i ett separat 
dokument.
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Du som medborgare har möjlighet att lämna yttrande 
kring kommunens översiktsplan genom att skicka in ditt 
yttrande till kommunen via post, mail eller via vår Story 
Map på hemsidan.

Postadress:  
Ljungby kommun  
Planavdelningen 
341 83 Ljungby

E-post: 
miljo.byggnamnden@ljungby.se

Tyck till om översiktsplanen!
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Läshänvisning 
Översiktsplan 2035 är indelad i fyra olika delar som 
behandlar olika frågor som har med hållbar översikt-
lig planering och kommunens kommande utveckling 
att göra. Delarna finns som separata dokument och 
är uppdelade för att göra översiktsplanen lättare att 
läsa och hitta i. Hela översiktsplanen finns även som 
en digital version som du hittar på kommunens hem-
sida.

Del 1 – Utgångspunkter, är en inledning till över-
siktsplanen och här kommer du att kunna läsa om 
vad en översiktsplan är, varför kommunen tar fram 
en ny, hur processen med att ta fram en översikts-
plan går till samt när planen beräknas vara färdig. 
Du kan även läsa om vilka nationella, regionala 
och kommunala mål, planer och program som 
översiktsplanen berörs av samt hur man förhåller 
sig till dem. Här kan du också läsa om hållbar 
utveckling, vad det innebär och hur arbetet med 
översiktsplanen tagits fram utifrån det arbetssättet. 

Del 2 – Planförslag, behandlar kommunens struk-
turbild och olika strategiområden samt förslag på 
markanvändning som inom kommunen. 

I denna del behandlas kommunen i sin helhet ge-
nom en strukturbild men även mer detaljerat i de 
orter som pekas ut som serviceorter. Här kan du 
även hitta ställningstagande som har tagits fram 
kopplade till de olika strategiområdena som kom-
munen har arbetat med. Förslag som inkom under 
programsamrådet har här behandlats och mer fysis-
ka förslag har tagits fram. 

Del 3 – Hänsyn och planeringsunderlag, tar upp de 
förutsättningar som kommunen har att jobba utefter 
idag. Denna delen lyfter fram de riksintressen och 
allmänna intressen som finns inom kommunen och 
som kan komma att påverkas vid den fysiska utveck-
lingen av kommunen. 

Del 4 – Fortsatt arbete, beskriver hur löpande 
översiktlig planering fungerar och hur kommunen 
ska fortsätt arbetet men översiktlig planering efter 
att översiktsplanen har antagits. I denna del kan du 
även hitta de bilagor som finns till översiktsplanen. 

Innehåll
5 Nulägesbeskrivning och  

hänsyn till  
allmänna intressen

7 Natur

11 Kultur och Kulturmiljö

15 Fritid och rekreation

19 Boende och Arkitektur

21 Landsbygdsutveckling och 
service

25 Arbetsmarkand,  
näringsliv och  
kompetensförsörjning

29 Social hållbarhet och Besök-
snäring

33	 Trafik,	kommunikationer	och	
Järnväg

37 Teknisk försörjning

41 Miljö- och riskfaktorer

47 Omvärldsanalys

48 Omvärldens påverkan på 
Ljungby

50 Förslag på prioriteringar
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Nulägesbeskrivning 
och hänsyn till  
allmänna intressen
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Allmänna intressen beskriv i andra kapitlet plan- och 
bygglagen och är bland annat natur- och kulturaspekter, 
utformning av bebyggelse samt vissa bestämmelser i mil-
jöbalken. De allmänna intressena ska kommunen ta hän-
syn till vid planläggning och lovgivning. I miljöbalkens 
tredje kapitel beskrivs vilka verksamheter är allmänna 
enligt plan- och bygglagen. 

Riksintresse kan beskriva två olika typer av områden, 
större områden som riksdagen beslutat om i 4 kap. mil-
jöbalken eller områden som är riksintressen enligt 3 kap. 
miljöbalken och där den ansvariga nationella myndig-
heten har ett ansvar för att ange anspråk. Ett riksintresse 
är ett geografiskt område som har pekats ut för att de 
innehåller nationellt viktiga värden och kvaliteter. Riks-
intressen ska behandlas och redovisas i den kommunala 
översiktsplanen så att det tydligt framgår hur dessa för-
håller sig till andra intressen men också för att avvägning-
ar mellan oförenliga riksintressen ska kunna göras. En 
beskrivning av hur kommunen förhåller sig till riksintres-
sena finns i respektive tematiskt avsnitt nedan.

Miljökvalitetsnormer finns för vatten, utomhusluft, fisk- 
och musselvatten samt omgivningsbuller och är bestäm-
melser om kvaliteten på de olika miljöerna. Normerna 
har så kallade gränsvärdesnormer som ska följas, men 
det finns också målsättningsnormer som ska eftersträvas. 
Dessa normerna baseras huvudsakligen på krav i EU-di-
rektiv.  

I följande avsnitt följer en beskrivning av kommunens 
nuläge indelat i ett antal tematiska avsnitt. Nulägesbe-
skrivningen innehåller för alla teman en övergripande 
tematisk beskrivning av kommunen och en analys av 
kommunens styrkor och svagheter. Vidare redovisas un-
der varje tematiskt avsnitt, riksintressen och andra rele-
vanta skyddade områden.

Nulägesbeskrivningen ger en bild av var kommunen står 
idag och har använts för att definiera viktiga utmanings-
områden som kommunen står inför samt förslag på strate-
gier för att bemöta dem. 

• Natur

• Kulturmiljö

• Boende

• Arkitektur

• Landsbygdsutveckling & service

• Arbetsmarknad, näringsliv och kompetensförsörjning

• Besöksnäring

• Fritid och rekreation

• Kultur

• Social hållbarhet

• Trafik och kommunikationer

• Järnväg

• Teknisk försörjning

• Miljö- och riskfaktorer
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Ljungby kommun är till ytan en vidsträckt kommun och 
omfattar en mängd olika gröna (natur) och blåa (vatten) 
strukturer som är spridda över dess yta. Kommunen intar 
norra delen av Sunnerboslätten, där sjöar, myrar och jord-
bruksdalar utgör öppna inslag i en skogsdominerad land-
skapsbild. Betydande skillnader på naturmiljöer förekom-
mer mellan kommunens västra och östra delar. Den västra 
delen är rik på skog och myrar, medan den östra karaktä-
riseras av ett mer mosaikartat landskap, med insprängda 
dalgångar med jordbruksområden mellan skogsmarker.

Inom kommungränsen finns 14 riksintressen av betydelse 
för naturvård.  Flertalet av riksintressena är även inrättade 
som naturreservat. Totalt finns det 33 naturreservat i kom-
munen vilket vittnar om dess diversitet och skyddsvärda 
natur. Nyligen inrättades även ett kommunalt naturre-
servat i Kronoskogen precis intill Ljungby tätort vilket 
ger möjligheter för tätortsnära friluftsliv. Vidare är sjön 
Bolmen av riksintresse för yrkesfiske och Fylleåns avrin-
ningsområde av riksintresse för skyddade vattendrag.

Utöver riksintressen och naturreservat är även strandom-
råden skyddade i form av strandskydd. Strandskyddet 
säkerställer att strandnära naturområden är tillgängliga 
för friluftsliv och skyddade för växt- och djurliv, vilket 
innebär restriktioner vid uppförandet av ny bebyggelse 
och andra förändringar. I Ljungby kommun har sjöarna 
Bolmen, Vidöstern, Flåren, Furen, Unnen och Möckeln 
utökat strandskydd med 200 meter inåt land och 100 me-
ter ut i vattnet. Övriga sjöar och vattendrag har både 100 
meter inåt land och ut i vattnet.

Ljungby kommun har idag grönstrukturplaner över tre av 
tätorterna som redovisar var upprustning behövs och var 
parkmark saknas. En aktualisering av planerna kommer 
ske framöver och det planeras även en mer kommunöver-
gripande grön- och blåstrategi för frågor på en mer över-
gripande nivå av strategisk karaktär. I den byggda miljön 
har natur och grönstruktur en stor roll att spela. Gröna 
och blåa värden i tätorterna fyller en viktig funktion och 
skapar värden för staden i form av ekosystemtjänster. 
Ekosystemtjänster är något kommunen måste prioritera 
i högre grad i framtida planering, dels för samhället men 
även för den biologiska mångfalden.

Den biologiska mångfalden i kommunen och länet har 
minskat, vilket beror på att dess livsmiljöer påverkats av 
miljöförstörelse i form av strukturomvandlingar inom 
skogs- och jordbruket. Inom kommunen och Kronobergs 
län är det främst arealen åker och betesmark samt slåtte-
räng som minskat, vilket bidragit till att Kronoberg är det 
län i Sverige där rödlistade arter dör ut i snabbast takt.

Den biologiska mångfalden påverkas även av invasiva 
arter, varav vissa är medvetet inplanterade medan andra 
spridits genom oaktsamhet eller vid exempelvis trans-
porter. De invasiva arterna kan konkurrera ut naturligt 
förekommande arter och påverka ekosystemet negativt. 
I Ljungby kommun har bland annat jättelokan spridit sig 
och tränger undan inhemska arter.

Vidare har även var vi väljer att bosätta oss påverkat na-
turmiljön. Urbaniseringen sker i en högre takt vilket bi-
dragit till att det brukade landskapet riskerar att försvinna 
när allt fler bosätter sig i städer och färre brukar marken.  
För att inte riskera att den biologiska mångfalden och 
skyddsvärda biotoper påverkas i för stor grad måste frå-
gan kring skogsbruket, odlingslandskapet och invasiva 
arter lyftas.

Förhållningssätt till aktuella riksintressen:
Naturvård: 14 områden, utspridda i hela kommunen. 
Många av områdena, särskilt i den västra delen av kom-
munen, har värden i form av våtmarksområden, sjöar/vat-
tendrag, naturskog och växtliv, ibland kombinerade med 
geologiska värden eller odlingslandskap. I östra delen av 
kommunen finns främst områden med sjöar, odlingsland-
skap, lövskog, fågelliv, växtliv och geologiska värden. 
Riksintresseområdena ingår i översiktsplanens definie-
rade grönstruktur som utgör sammanhängande områden 
med höga naturvärden, vilka är viktiga för både växt- och 
djurliv och människors möjlighet till rekreation. Grönst-
rukturen ska visas särskild hänsyn i samhällsplaneringen, 
särskilt höga naturvärden, viktiga gröna kopplingar och 
rekreationsvärden. Hänsyn till den definierade grönstruk-
turen, och därmed riksintressena för naturvård, är en för-
utsättning vid framtagande och hantering av markanvänd-
ningsförslag. Där intressen står mot varandra behöver 
fördjupade studier visa hur grönstrukturens funktion kan 
bevaras vid ändrad markanvändning. 

Yrkesfiske: Sjön Bolmen. Mark- och vattenområden som 
har betydelse för yrkesfisket ska så långt möjligt skyddas 
mot åtgärder som kan påtagligt försvåra fiskenäringen. 
Riksintresset utnyttjas därför som stöd vid tillståndspröv-
ning och planering av för fisket konkurrerande verksam-
heter.

Skyddade vattendrag: Fylleåns avrinningsområde, 
med källområde i de myr- och skogsrika gränstrakter-
na mot Hallands län. Fylleån är relativ lite påverkad av 
vatten-kraftsutbyggnaden och sjöregleringarna är små. 
Vattenkraft samt vattenreglering eller vattenledning för 
kraftändamål får inte utföras i Fylleån med tillhörande 
käll- och biflöden. 
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Kultur och 
Kulturmiljö

183



12

Kultur
I Ljungby kommun finns en mångfald av kulturuttryck 
och ett brett kulturutbud. Det finns flera olika aktörer 
inom bild och formkonstområdet i Ljungby. På scen-
konstområdet, som inrymmer områdena musik, teater och 
dans, finns det också ett flertal aktörer. Det som Ljungby 
kommun saknar är i dagsläget tillgången till lokaler och 
scener som är anpassade utifrån de olika aktörernas och 
konstformernas behov. Det finns ett stort behov av att få 
upprustade, tillgänglighetsanpassade och/eller nybyggda 
lokaler och scener för kulturverksamhet i Ljungby kom-
mun. I dagsläget finns det två kommunala kulturarenor 
som används för scenkonstframträdanden, Godsmaga-
sinet och Grand. I kommunen finns en kulturskola som 
erbjuder undervisning i ämnena musik och dans i ett antal 
orter. I Ljungby tätort finns en kommersiell biograf som 
fått ökat besöksantal. Här finns ett utarbetat kommunalt 
kulturstödssystem som kan stödja kulturverksamhet i för-
eningar, nätverk, organisationer och till enskilda och an-
dra aktörer. I kommunen finns två organisationer som får 
regionalt, statligt och kommunalt stöd – Ljungbergmuseet 
och Berättarnätet Kronoberg. 

Kulturmiljö
Med kulturmiljö menas de miljöer som har formats av oss 
människor genom tiderna. Kulturmiljöer är nödvändiga 
kunskapskällor för att vi ska förstå och uppleva både his-
torien och dagens samhälle. För att man ska kunna ta del 
av kulturmiljöerna är det viktigt att de bevaras, används 
och utvecklas.

Ljungby kommuns kulturmiljöer har koppling till hela 
spektret av jordbruk, industrier, byar, staden, militär, 
kyrkor, gravfält, kommunikationer och muntliga berät-
telser. Kommunens kulturmiljöer präglas till stor del av 
naturförutsättningarna, med skog med delvis stort inslag 
av myrmark samt nord-sydliga dalstråk med vatten, jord-
bruksmark, vägar och bebyggelse. Det viktigaste dalstrå-
ket är Lagadalen, vilken innehåller flera generationer av 
nationellt betydelsefull vägstruktur, i form av E4:an och 
dess föregångare Riksettan och Lagastigen, samt flera 
viktiga kulturmiljöer och storslagna fornlämningsmiljöer. 
Kommunens kulturmiljöprogram omfattar 36 områden, 
av vilka 8 även är riksintressen Riksintresseområdena 
i Ljungby kommun utgörs av landsbygdsmiljöer med 
odlingslandskap och bebyggelsemiljöer, med allt från 
herrgårdar till bondbyar. I kommunen finns även fyra 
byggnader som är klassade som byggnadsminnen. Utöver 
dessa skyddade områden finns många kulturhistoriskt 
intressanta bebyggelsemiljöer, där dock byggnader och 
miljöer i många fall saknar skydd och därmed riskerar att 
förstöras eller rivas. 

Kulturmiljöarbete handlar mycket om att skapa förutsätt-
ningar för människor att bevara, använda och utveckla 
kulturmiljöer. Det är därför viktigt att arbeta tvärsekto-
riellt med kulturmiljöer, inom bland annat samhällspla-
nering, besöksmålsutveckling, naturvård och fastighets-
förvaltning. Kommunens kulturmiljöarbete inkluderar 
myndighetsutövning, förvaltning, kunskapsspridning och 
tillgängliggörande av kulturmiljöerna. Det finns idag ett 
behov av att uppdatera och förbättra kommunens kun-
skapsunderlag för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, 
och inte minst att det innehåller riktlinjer för skydd och 
utveckling. Ett kommunomfattande kulturmiljöprogram 
antogs av kommunfullmäktige 2019-06-17. Det behand-
lar jämfört med tidigare underlag fler typer av bebyggelse 
samt har större fokus på helhetsmiljöer och modernare 
bebyggelse.

Förbättrad kunskapsspridning om kulturmiljöfrågor kan 
vara ett sätt att stärka förståelsen för dessa frågor och att 
kulturmiljöer tydligare ses som resurser för tillväxt och 
livskvalitet i bland annat samhällsplanering, naturvård 
och besöksnäring. För att förbättra styrningen och sam-
ordningen av det kommunala kulturmiljöarbetet behövs, 
förutom ett tydligt och förankrat kulturmiljöprogram, 
även tydliga rutiner för både det löpande och det långsik-
tiga arbetet.

Förhållningssätt till aktuella riksintressen:
Kulturmiljövård: 8 områden, där alla utom en ligger i 
de gamla centralbygderna Lagadalen och Bolmsö. Riksin-
tressena uppvisar fornlämningsmiljöer, odlingslandskap, 
lång bosättningskontinuitet och koppling till kommuni-
kationsstråk. Riksintressena ingår bland de utpekade vär-
defulla kulturmiljöerna i Ljungby kommuns kommunom-
fattande kulturmiljöprogram. För alla dessa kulturmiljöer 
beskrivs historik, viktiga miljöer, bevarandevärde, karak-
tärsdrag och kvaliteter samt aktuellt lagskydd i kulturmil-
jöprogrammet. Utifrån dessa har kulturmiljöprogrammets 
riktlinjer för framtida utveckling tagits fram, vilka defi-
nierar hur riksintressenas värden ska hanteras. Vidare är 
länsstyrelsens fördjupade beskrivningar av riksintressena 
ett viktigt stöd vid handläggning av plan- och byggären-
den.
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Fritid och 
rekreation
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I Ljungby kommun är möjligheten till en bra fritid god, 
eftersom närheten till naturen och ett rikt föreningsliv. 
Runt omkring i kommunen finns det en mångfald av akti-
vitetsytor som exempelvis sporthallar/planer, friidrottsan-
läggningar, golfbana, motocrossbana och ridanläggningar. 
I kommunen finns det också två moderna arenor som kan 
användas av både invånare samt vid kommersiella event. 
I dagsläget finns det behov av mer ändamålsmässiga 
lokaler samt infrastruktur och kommunikationer, såsom 
kollektivtrafik, för att nyttja dessa lokaler. Kostnaden för 
delaktighet i föreningslivet är jämförelsevis låg nationellt 
jämfört. Vissa utrustningskrav på exempelvis idrottsut-
rustning är dock trösklar som behöver överbryggas. Ett 
sätt att hantera det är en nystartad fritidsbank som lånar ut 
utrustning till kommuninvånare i alla åldrar.

I Ljungby kommun är möjligheten till rekreation och 
avkoppling god med möjlighet till bad och fiske. Det om-
växlande landskapet med 190 sjöar har genom historien 
utformat Ljungby och dess omgivningar, vilket medför att 
flera orter har nära till rekreationsområden. I kommunen 
finns det många naturreservat, där det finns möjlighet 
att uppleva natur av varierande slag. Bolmenområdet, 
Vidösternområdet och Möckelnområdet utgör riksintresse 
för friluftsliv och består alla tre av större sjöar med när-
område.  Ett problem är tillgängligheten till områdena, 
man behöver bil för att nå rekreationsområdena, eftersom 
cykelvägnätet eller kollektivtrafiken inte är utvecklat för 
dessa områden. Runt omkring i kommunen är kulturmil-
jöerna många där man kan uppleva både det historiska 
och kulturella arv som präglar vår kommun.

Förhållningssätt till aktuella riksintressen:
Friluftsliv: Bolmenområdet, Vidösternområdet och 
Möckelnområdet. Riksintressena innehåller områden med 
särskilt goda förutsättningar för berikande upplevelser i 
natur- och kulturmiljöer samt områden med särskilt goda 
förutsättningar för vattenanknutna friluftsaktiviteter och 
därmed berikande upplevelser. Särskild hänsyn ska tas 
till befintliga natur- och kulturmiljövärden, landskaps-
bild, vattenkvalitet, service och allmänhetens tillgång till 
områdena. Av särskild betydelse är att strandområdenas 
natur- och rekreationsvärden bevaras och utvecklas. Vär-
dena hanteras i den kommunala planen för landsbygds-
utveckling i strandnära läge samt för sjön Bolmen även 
i utvecklingsprogrammet för Bolmens östra strand. Vid 
arbete med vattenmiljöer är det viktigt att vid behov ha 
dialog med övriga kommuner som berörs av sjön.
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Boende
Bostäder, arbetsplatser, mötesplatser och offentliga bygg-
nader är grundläggande byggstenar i människors vardags-
miljöer. Kommunen är genom sin roll som markägare, 
planerare, myndighet, beställare och byggherre en viktig 
förebild för marknadens aktörer och ska föregå med gott 
exempel.

Ljungby kommun hade i slutet av oktober 2017, 28 251 
invånare, medan centralorten hade 16 324 invånare. Un-
der 1980- och 1990-talet förändrades inte kommunens 
befolkning mycket utan låg på cirka 27 500 invånare. I 
början av 2000-talet minskade dock befolkningen till un-
der 27 000 invånare. Från mitten av 2000-talet har sedan 
befolkningen sakta ökat och från år 2015 har ökningen 
gått i en snabbare takt än tidigare. Befolkningsökningen 
beror till viss del på ökad invandring från utlandet, men 
även inflyttning av invånare från länet och övriga riket. 
De senaste årens befolkningsökning ligger på cirka 1 % 
årligen. Det politiska målet för befolkningsökningen är 
att det år 2035 ska bo cirka 35 000 invånare i Ljungby 
kommun, vilket innebär en genomsnittlig ökning med 1,2 
% per år. Det innebär att kommunen aktivt måste satsa 
på ökat bostadsbyggande. Utifrån prognosen behöver det 
tillkomma cirka 175 bostäder per år.

I Ljungby kommun finns det många lediga tomter och 
mycket mark som är planlagd för bostäder. Kommunen 
kan erbjuda sjö- och naturnära boende i varierande mil-
jöer. Behovet av bostäder ser olika ut i de olika kommun-
delarna. Efterfrågan och marknadsförutsättningarna för 
nybyggnation skiljer sig därför åt mellan de olika delarna 
av kommunen. Efterfrågan är som störst i Ljungby tätort 
och utmed vissa strandsträckor, särskilt vid sjön Bolmens 
östra strand. I staden kan värdefulla markresurser utnytt-
jas mer effektivt genom tätare och högre bebyggelse. 

På landsbygden ges möjligheter till en glesare bebyggelse 
med större tomter. Kommunen arbetar med landsbygds-
utveckling i strandnära läge vilket innebär att kommunen 
möjliggör ny bebyggelse på landsbygden i attraktiva lä-
gen som idag har strandskydd (LIS-områden).

Långsiktigt uppnås de bästa effekterna för integrerat 
boende och social hållbarhet med en blandning av bo-
endeformer, bostadsstorlekar och upplåtelseformer. Bo-
stadsutbudet utanför Ljungby stad består till största del av 
småhus, medan det finns få flerbostadshus. Fastighetspri-
serna är låga i de mindre tätorterna. Det råder bostadsbrist 
i kommunen, framförallt saknas små hyresrätter, vilket 
bland annat ungdomar efterfrågar. De äldre hyresrätterna 
har låg standard. Det är viktigt att det byggs bostäder av 
olika slag för att komplettera det befintliga bostadsutbu-
det. Andelen äldre kommer att öka, vilket medför behov 
av bostäder som har god tillgänglighet och är funktionella 
för äldre.

Boendemiljön omfattar inte enbart bostaden utan även 
andra funktioner kopplade till boendet som lekplatser, 
parker och service. Nya servicefunktioner som förskola, 
skola och äldreboende ska i så stor utsträckning som möj-

ligt integreras i bostadsbebyggelse och ingå i planering 
av nya bostadsområden. Det finns goda förutsättningar 
att åstadkomma bra boendemiljöer, men det krävs stora 
insatser för att uppnå förbättringar. Kommunen bevakar 
boendefrågor genom en årlig genomgång av bostadsför-
sörjningsprogrammet.

Arkitektur
Arkitektur omfattar utformningen av byggnader, gator, 
platser, parker, stadsstrukturer och landskapet. Arkitektur 
som är genomtänkt samt väl gestaltad och utförd redan 
när den byggs skapar stora värden på lång sikt, inte enbart 
för den som bygger utan också för de som ska använda 
arkitekturen och för samhället i stort. Arkitektur och ge-
staltning bevakas löpande i samhällsplaneringen.

Arkitektur från olika tidsepoker, byggd efter olika plane-
ringsideal och med olika stil finns representerade i Ljung-
by kommun. Utvecklingen av Ljungby stad har gått från 
by via köping år 1828 till staden med kvartersstruktur 
med tingshus, gästgiveri, kyrka, torg och Storgata. Med 
järnvägen kom bangård, stationshus, godsmagasin och 
järnvägspark. Industrisamhällets framväxt och urbani-
seringen har präglat staden med större industriområden, 
utbyggnaden av stora villor som på Strömgatan och de 
stora flerbostadshus- och villaområdena i årsringar runt 
centrum. I och med att järnvägen försvann och Riksettan 
lades om kom staden att hamna lite vid sidan om. Under 
1960-talet revs delar av centrum och butiker som EPA, 
Domus och byggnader uppfördes med ett modernistiskt 
och mer avskalat formspråk. Vissa senare tillförda detal-
jer som balkonger och skärmtak passar inte in i miljön. 
Arkitekturen är spretig och gestaltningen är inte enhetlig. 
Staden har i övrigt en varierad arkitektur och kvar finns 
många autentiska miljöer och landmärken som kyrkan, 
Gamla Torg, Tellushuset, Tingshuset, Terrazahuset, sjuk-
huset och Järnvägsparken. Från 1950-och 60-talen finns 
exempel på både villor och flerbostadshus med tegelar-
kitektur som har en finstämd detaljutformning. Från de 
senare åren finns bra exempel som Åsikten, Ljungbergs-
museet och tillbyggnaden av Terrazahuset.

Landsbygden är rik på intressanta kulturbyggnader och 
miljöer, en levande landsbygd med herrgårdar, säte-
rier och brukade gårdar. Järnvägens tillkomst gynnade 
framväxten av orter som Lidhult, Byholma, Bolmen, 
Angelstad, Ryssby, Hamneda, Kånna, Lagan och Vitta-
ryd. Fortfarande kan man ana järnvägens påverkan även 
om de flesta stationshus är rivna. De mindre tätorterna i 
kommunen utvecklades från landskommuner till tätorter 
i folkhemmets anda med skola, pensionärslägenheter och 
livsmedelsbutik. Det finns etablerade strukturer, miljöer 
och byggnader i både Ljungby stad, tätorterna och lands-
bygden som innehåller stora kvaliteter.
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Ljungby kommun är enligt statistiska definitioner en 
landsbygdskommun. Kommunen är en av de största till 
ytan söder om Stockholm. Befolkningstätheten är 16 
invånare per kvadratkilometer, vilket är relativt lågt för 
en kommun i södra Sverige. I västra kommundelen är 
det som mest glesbefolkat, med endast 0–5 invånare per 
kvadratkilometer. Kommunens totala yta utgörs huvud-
sakligen av landsbygd av skiftande karaktär. Ljungby 
kommun karaktäriseras av flertalet mindre orter, utsprid-
da över en stor geografisk yta. Cirka 30 % av kommunens 
befolkning bor utanför kommunens tätorter.

Landsbygden i Ljungby kommun erbjuder attraktiva 
boendemiljöer, med vackra kultur- och naturmiljöer. Det 
finns flertalet skolor och förskolor på landsbygden, ett 
antal dagligvaruhandlare med ombudstjänster och lands-
bygden präglas av ett starkt föreningsliv. De geografis-
ka avstånden gör att mindre orter stärks, men också att 
samarbeten mellan orter utvecklas. Näringslivet utanför 
Ljungby tätort består traditionellt sett mest av tillverk-
ningsindustri, samt jord- och skogsbruk. Numera växer 
sektorerna för tjänster, service och besöksnäring, och blir 
allt viktigare för att skapa och erbjuda arbetstillfällen.

En förutsättning för all service i kommunen är att den 
relativt begränsade befolkningen är utspridd på en stor 
geografisk yta och på flertalet orter, från väldigt små till 
lite större. Denna grundförutsättning gör det svårt att 
täcka upp hela den geografiska ytan med likvärdig ser-
vicetillgänglighet. Det gör det även svårt att motivera 
riktade satsningar på specifika orter framför andra orter. 
Ekonomiska resurser ska täcka insatser på en stor geogra-
fisk yta, till exempel för kommunala verksamhetslokaler, 
cykelleder eller informationstavlor. Mindre investeringar 
kan göra stor skillnad för orter, och kan motiveras även 
om befolkningsantalet som gynnas är litet. På vissa plat-
ser är det på grund av begränsad storlek svårt att upp-
rätthålla kvalitet inom skola och förskola. Med ett litet 
kundunderlag kan det vara svårt att bedriva dagligvaru-
handel, vilka ofta även innehar andra viktiga servicefunk-
tioner för lokalsamhället.

Nedan följer en kort beskrivning av servicetillgänglighe-
ten i Ljungby kommun undantaget centralorten. Kartorna 
nedan visar geografiskt servicetillgängligheten i kommu-
nen. I dessa kartor kan man även se var det finns kluster 
av servicetillgänglighet. I Ljungby stad finns alla typer av 
service som listas nedan. 

Offentlig service utanför Ljungby stad består av:

• Åtta kommunala grundskolor och en fristående 
grundskola på landsbygden, tio kommunala förskolor 
och fyra fristående förskolor på landsbygden samt ett 
fristående gymnasium i Ryssby.

• LSS-boende i Lagan, daglig verksamhet i Lagan, 
särskilt boende för äldre i Lagan och Lidhult samt 
HVB-verksamhet i Lagan.

• Biblioteksfilialer i Lagan, Lidhult och Ryssby samt 

en bokbuss med 96 hållplatser besökta månadsvis i 
övriga delar i kommunen.

• Vårdcentralsfilial i Lidhult samt vårdcentral med 
tandvård och apotek i Lagan.

• Kommunala bad, badplatser och övriga fritidsanlägg-
ningar (exempelvis fotbollsplaner, utegym och elljus-
spår) runt om i kommunen.  

Kommersiell service utanför Ljungby stad:

• Dagligvaruhandel i Lagan, Agunnaryd, Södra Ljunga, 
Lidhult, Ryssby och Tannåker. I butikerna finns även 
ombudtjänster för post, betaltjänster, apotek, och/eller 
systembolaget.

• Drivmedelsstationer i Ryssby, Tannåker, Lidhult, La-
gan, Vittaryd, Agunnaryd och Kånna (Berghem) samt 
Södra Ljunga när butiken är öppen. Laddstolpar för 
elbilar finns i anslutning till Toftaholms herrgård.  

Ideella organisationer:

• I Ljungby kommun finns ett starkt och utbrett fören-
ingsliv med över 200 föreningar inom kultur, idrott 
och lokalutveckling (såsom sockenråd, samhällsför-
eningar och byalag).

• I några fall driver föreningar egna idrottsanläggning-
ar, bygdegårdar och badplatser, med eller utan kom-
munalt stöd.
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Arbetsmarkand,  
näringsliv och  
kompetensförsörjning
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En fungerande arbetsmarknad där arbetstagare och ar-
betsgivare möts, och där utbud och efterfrågan matchas 
mot varandra, är viktig för att en kommun ska fungera. 
Den svenska arbetsmarknaden består till cirka 2/3 av 
privat näringsliv och cirka 1/3 av offentlig sektor, varav 
näringslivet har störst betydelse för sysselsättning och 
ekonomisk tillväxt. Olika branscher ställer olika krav på 
arbetskraftens kompetens, varför arbetsmarknadens sam-
mansättning spelar stor roll för vilka kompetenser som 
efterfrågas. Rätt kompetens kan säkerställas med kompe-
tensförsörjning, antingen via rekrytering eller via kompe-
tenshöjande åtgärder.

Arbetsmarknad
Arbetstillfällena i Ljungby kommun är koncentrerade till 
centralorten med närområde. De större arbetsplatserna 
finns främst i centralorten och intill de större trafikstrå-
ken, samt i Lidhult. I övriga orter utgörs arbetsplatserna 
främst av mindre verksamheter. Nästan en tredjedel av 
sysselsättningen i kommunen finns inom tillverkning, 
vilket är klart mer än i länet och riket. Kommunen har 
också en jämförelsevis liten handels- och servicesektor 
samt privat tjänstesektor. Andelen sysselsatta inom offent-
lig sektor är också något lägre, där vårdsektorn är stark 
och statlig sektor svag. Eftersom Ljungby kommun är en 
relativt liten arbetsmarknad är branschbredden begränsad, 
vilket innebär att smalare yrkesgrupper inte är represen-
terade i kommunen utan behöver arbetspendla till andra 
orter. På en mindre arbetsmarknad kan det även vara svårt 
för arbetsgivarna att hitta efterfrågad kompetens. Ljung-
by kommun har en låg in- och utpendling, vilket gör att 
arbetsmarknaden för huvuddelen av befolkningen av-
gränsas till kommunen. Pendlingsnettot är i nuläget något 
negativt.

Arbetslösheten i Ljungby kommun är år 2017 låg, både 
historiskt sett och i jämförelse med riket och länet. Sys-
selsättningsgraden har samtidigt minskat något under 
perioden 2007–2014 beroende på att antalet sysselsatta 
minskat mer än antalet i arbetsför ålder. De som i dags-
läget står till arbetsmarknadens förfogande är framförallt 
nyanlända/utrikesfödda och i mindre utsträckning ung-
domar. Att få dessa grupper i arbete är viktigt både för att 
minska arbetslösheten och försörja arbetsmarknaden med 
arbetskraft. Det är framöver färre unga som inträder på 
arbetsmarknaden än åldersavgångarna, vilket riskerar till 
att leda till brist på arbetskraft.  

Näringsliv
Näringslivet i Ljungby kommun kännetecknas av en stor 
andel tillverkningsindustri. Näringslivets struktur utgörs 
till allt större del av små och medelstora företag, vilket 
gör den mindre känslig för omställningar. En förskjutning 
från tillverkningsindustri till övriga branscher sker över 
tid, med en ökning av antalet sysselsatta hos service- och 
tjänsteföretagen de senaste åren. Ljungby har ett attrak-
tivt läge i korsningen mellan E4:an och väg 25, vilket 
är viktigt för branscher som logistikföretag. Kommunen 
har en jämförelsevis hög specialisering inom flera olika 
industrinäringar, men nästan ingen inom handels- och 
servicesektorn eller den privata tjänstesektorn. Tillverk-
ningsindustrin är exportorienterad, vilket gör att den är 
konjunkturkänslig. Denna bransch lever också ständigt 
med hotet om att produktionen kan utlokaliseras. Många 
företag har brist på personal med rätt kompetens och det 
kan vara svårt att få ungdomar att utbilda sig inom indu-
striteknik.

Inom industrin är teknikutveckling viktig för att företagen 
ska kunna vara konkurrenskraftiga och här är digitali-
seringen av produktion och produkter ett tydligt öns-
kemål. Eftersom Ljungbys näringsliv har en begränsad 
branschbredd är det viktigt att stärka de branscher som 
är underrepresenterade. Den pågående ökningen inom 
tjänstesektorn behöver uppmuntras, där upplevelse- och 
besöksnäringen är en intressant och växande bransch. 
För att locka unga vuxna är det förutom arbetsutbudet 
även viktigt att utveckla kommunens attraktivitet även på 
andra plan. Bland annat genom att öka tillgången på ak-
tiviteter, kultur och friluftsliv och möjligheten till vidare-
utbildning. En viktig förutsättning för att näringslivet ska 
kunna utvecklas är att det, liksom idag, finns tillgänglig 
mark både i Ljungby och i övriga större orter. Markområ-
dena ska vara attraktiva, där bra läge värderas högst. För 
verksamheter innebär det ofta skyltläge i välexponerade 
lägen till exempel längs med E4:an medan det för tjänste-
företag snarare innebär centrala lägen.

Kompetensförsörjning
Att matcha utbud och efterfrågan på arbetskraft är inte 
helt enkelt i en mindre arbetsmarknad som Ljungby. Det 
finns en matchningsproblematik då många arbetsgivare 
har svårt att rekrytera samtidigt som det finns ett utbud av 
arbetskraft som inte har efterfrågad kompetens. I Ljungby 
kommun finns idag ett behov av bland annat erfarna och/
eller välutbildade ingenjörer, IT-tekniker, elektriker, sjuk-
sköterskor, pedagoger, säljare och lastbilsförare. Under 
de närmsta åren förväntas också stora pensionsavgångar 
inom sektorerna utbildning, bygg, service och omsorg, 
samt för övriga högskoleutbildade. 
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Andelen högutbildade i Ljungby kommun är låg jämfört 
med både länet och riket, vilket syns på andelen i yrkes-
verksam ålder med eftergymnasial utbildning. Däremot 
är andelen som slutför grundskolan och gymnasiet högre 
än rikssnittet i kommunen. Kvinnor har generellt högre 
utbildningsnivå än män och skillnaden har ökat under det 
senaste decenniet. På Högskolecentrum Ljungby finns 
högre utbildning i form av yrkeshögskole- och högskole-
utbildning. Högskolecentrum har ett nära samarbete med 
lokala företag, vilket gör att utbildningarna kan skräd-
darsys utifrån näringslivets behov. Ljungby kommun har 
liksom de flesta kommuner som inte är storstäder eller 
universitetsorter en nettoutflyttning bland unga vuxna, 
vilket också är ett problem för kompetensförsörjningen.

För att lösa kompetensförsörjningen behövs ett brett 
arbete med kompetensutveckling av befintlig personal, 
ökad inpendling och att locka hit arbetskraft (främst unga 
vuxna) från andra regioner. Förbättrad kollektivtrafik 
med kortare pendlingstider är ett sätt att öppna upp ar-
betsmarknader. Genom att starta upp fler utbildningar på 
Högskolecentrum Ljungby är förhoppningen att arbets-
marknaden kan försörjas med den arbetskraft som efter-
frågas.
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Social hållbarhet
För att få en nulägesbild av den sociala hållbarheten i 
Ljungby kommun har ett antal nyckeltal studerats. Nyck-
eltalen har valts ut för att de berör arbete som kommunen 
bedriver inom social hållbarhet och därigenom kan på-
verka. Samtliga nyckeltal kopplas både till den faktiska 
inkluderingen i samhället och till känslan av att vara 
inkluderad i samhället, då båda faktorerna är nödvändiga 
för att undvika utanförskap i samhället. 

Antalet anmälda våldsbrott kan användas som ett mått på 
hur hög brottsligheten är. Hög brottslighet anses vara ett 
tecken på utanförskap, eftersom fler personer då inte föl-
jer de regler som styr ett demokratiskt samhälle. I Ljung-
by kommun är det få anmälda våldsbrott jämfört med 
riket, däremot har siffran ökat sedan år 2014. 

Antalet elever som är behöriga för och genomför gym-
nasiestudier ses som ett tecken på inkludering då ar-
betsmarknaden till större utsträckning efterfrågar högre 
utbildning. Förenklat kan det sägas att en gymnasieexa-
men i många fall är nödvändig för att etablera sig på ar-
betsmarknaden. I kommunen är andelen elever i årskurs 9 
som är behöriga till yrkesprogram något högre än i riket, 
däremot har siffran sjunkit under åren 2014–2016. Även 
andelen gymnasieelever med examen eller studiebevis 
har minskat, även om siffran är högre än riket. 

Andelen hushåll och invånare i ekonomisk utsatthet är ett 
tecken på socioekonomiskt utanförskap. Svag ekonomi 
begränsar nämligen individer i deras möjlighet att delta 
i samhället och i företeelser som i många fall ses som 
självklara, som avgifter till föreningar, möjlighet till se-
mesterresor eller att kunna ge bort presenter. I Ljungby 
kommun är andelen 0–19 åringar i ekonomiskt utsatta 
hushåll lägre än i riket. Även avsaknad av tillit till andra 
är lägre än i riket. Avsaknad av tillit hos invånare är en 
stark indikator för utanförskap då det underlättar för an-
dra strukturer att få fäste, hos individer så väl som i sam-
hället i stort. Några av dessa strukturer kan vara extremis-
tiska grupper, kriminella nätverk eller hemlöshet. 

Långtidsarbetslöshet medför avsaknad av en fast inkomst 
och därmed en stabil ekonomi. Eftersom arbetslöshet 
också får till följd att arbetets sociala sammanhang förlo-
ras, innebär det i dubbel bemärkelse en risk för utanför-
skap. Andelen långtidsarbetslösa i kommunen är lägre än 
i riket, dock har andelen ökat något sedan år 2014. 

Valdeltagandet är en grundpelare i en fungerande demo-
krati där var individ känner sig inkluderad i samhället och 
dess utveckling. Valdeltagandet i Ljungby kommun är 
något lägre än rikssnittet.

Ohälsotalet är ett mått på hur många dagar under en tolv-
månadersperiod som Försäkringskassan betalar ut ersätt-
ning vid nedsatt arbetsförmåga i förhållande till antalet 
försäkrade i åldrarna 16–64 år. I Ljungby kommun ligger 
ohälsotalet högt under hela perioden 2001–2016. Efter år 
2010 ligger Ljungby kommun klart högre än alla jämfö-
relsekommuner och riket.

Besöksnäring
Besöksnäringen är Sveriges snabbast växande bransch 
och Ljungby kommun har beslutat att arbeta med be-
söksnäringen på ett mer strategiskt sätt. Det strategiska 
arbetet sker i nära samverkan med Destination Småland, 
Region Kronobergs organisation för utveckling av besök-
snäringen. Den nationella strategin för besöksnäringen 
uttalar att svensk besöksnäring ska fördubblas på tio år 
samt att besöksnäringen år 2020 ska vara Sveriges nya 
basnäring och omsätta 500 miljarder. Ljungby kommun 
ska i sitt arbete ta hänsyn till både den nationella och den 
regionala strategin.

Besöksnäringen i Ljungby kommun riktar idag in sig på 
olika målgrupper av turister, med sinsemellan olika in-
tressen. De utländska turister som kommer för att semes-
tra i Ljungby kommun vill koppla av samt uppleva den 
svenska landsbygden, de traditionella svenska sederna 
och kulturen. De vill även äta gott, se på älgar, fiska, cyk-
la, vandra och fynda på loppis. Övriga besökare i Ljung-
by kommun är främst intresserad av sport- och kultureve-
nemang, shopping, landsbygdens caféer och bad.

I dagsläget är Ljungby kommun stark på den utländska 
marknaden, men det finns potential att rikta in sig på nya 
marknader och samtidigt stärka närvaron på redan etable-
rade marknader. De viktigaste besöksmålen i kommunen 
är Sagobygden med Sagomuseet, älgparkerna, badplat-
serna, fisket, cykellederna, gårdsbutiker, hembygdsgårdar 
och -parker, museum, Gamla Torg, loppisar, djurgårdar, 
hotell, spa och konferensanläggningar.

Berättarnätet Kronoberg ingår i det nationella arbetet med 
Unescos konvention om tryggande av det immateriella 
kulturarvet. Under år 2017 har regeringen ansökt om att 
Sagobygden ska bli Sveriges första goda exempel i Unes-
cos register för tryggandet av det immateriella kulturar-
vet. Sedan december 2018 är Sagobygden, en verksamhet 
som drivs av den ideella föreningen Berättarnätet Krono-
berg, upptaget på Unescos register över goda metodiska 
exempel på hur man kan arbeta med att trygga immateri-
ella kulturarv. Som en följd av detta kan det immateriella 
kulturarvet stärkas ytterligare, vilket kan ha positiv inver-
kan på kommunens identitet och besöksnäring.

Potential för utveckling av besöksmål i kommunen finns 
på Bolmsö, i området runt sjön Bolmen och i den sydös-
tra delen av kommunen. Speciellt i dessa områden finns 
ett behov av boende, restauranger och aktiviteter.
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Trafik, kommunikationer 
och Järnväg
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Trafik och kommunikationer
För att kunna resa, transportera gods och utbyta infor-
mation är en bra infrastruktur nödvändig. Inom trafikin-
frastrukturen definieras de fyra trafikslagen väg, järnväg, 
luftfart och sjöfart – vilka alla har sina specifika krav på 
den fysiska infrastrukturen. Det är främst vägtrafiken som 
berör Ljungby kommun, även om resor till och från kom-
munen kan inkludera alla olika trafikslag. Vägtrafikens 
viktigaste kommunikationssätt är bil, lastbil, buss, motor-
cykel, moped, cykel och gång. De allmänna kommunika-
tionerna är avgörande för alla människors möjlighet att 
resa och består i Ljungby kommun i princip av busstrafik. 
Övriga kommunikationsmedel utgörs bland annat av tele-
fon, bredband, post och tv/radio.

Ljungby kommun är en med sydsvenska mått mätt stor 
och glesbefolkad kommun, vilket har stor betydelse på 
hur man rör sig. Centralorten ligger strategiskt där de 
riksintresseklassade E4:an och riksväg 25 möts. Läns-
väg 124 utgör en viktig regional vägförbindelse mellan 
Ljungby och Älmhult. E4:an och riksväg 25 österut har 
huvudsakligen bra standard, medan vägförbindelserna till 
Halmstad och Älmhult behöver förbättras. För delar av 
både E4:an och riksväg 25 är ombyggnad planerad, vilket 
kommer att ge förbättringar vad gäller restid, trafiksäker-
het och omledningstrafik. De allmänna kommunikatio-
nerna till närliggande kommunhuvudorter är bra. Ljungby 
har relativt nära till järnvägsstation i Alvesta, Älmhult, 
Halmstad och Värnamo samt till flygplats i Växjö.

Ljungby kommun har under lång tid haft bilen och dess 
tillgänglighet i fokus, vilket bland annat har styrt vägut-
formning och utrymmet för bilparkeringar. Utbyggnad av 
ringleder runt Ljungby stad har medfört en minskning av 
genomfartstrafik och godstrafik genom centrum. Mindre 
miljöbelastande trafikslag som kollektivtrafik, cyklister 
och gående har prioriterats upp, vilket syns i Ljungby 
centrum i form av ombyggd bussterminal med pendlar-
parkering, gångfartsområde, sänkt hastighet och ombygg-
da vägar. Större vikt läggs även på att koppla ihop gång- 
och cykelvägnätet inom och mellan orter, både utifrån 
behov för pendling till arbete och skola samt för turism-
cykelvägar. För landsbygden är frågor om pendlingsmöj-
ligheter mellan orter och underhåll av vägar viktiga. 

Trafikplaneringen i Ljungby kommun bör för framtiden 
inrikta sig på att få en helhetssyn med alla olika trafik-
slag samt att definiera långsiktiga ambitioner vad gäller 
geografisk sammankoppling och hållbara trafikslag som 
kollektivtrafik, gång och cykel. Det behövs ett helhets-
grepp över kommuninvånarnas rörelsemönster för att 
kunna göra rätt prioriteringar. Vägnätet i och i anslutning 
till Ljungby stad, särskilt E4:an och ringlederna, kan på 
grund av hänsyn till buller och trafiksäkerhet på längre 
sikt påverka stadens möjlighet att växa utanför dessa bar-
riärer. För att kollektivtrafiken ska vara konkurrenskraftig 
måste ett hela resan-perspektiv användas, där allt från 
möjligheten att byta trafikslag, hållplatsernas utformning, 
cykelparkering till tidtabellerna är betydelsefulla. En 
förbättrad stadsbusstrafik i Ljungby är nödvändig för att 
möjliggöra att hela resan kan ske med kollektivtrafik och 

för att dess andel av den totala trafiken ska öka, något 
som blir ännu viktigare om man tar hänsyn till en möjlig 
station i Ljungby på den eventuella höghastighetsjärn-
vägen. Det kan även finnas potential för att öka den an-
ropsstyrda trafiken, som fungerar som ett komplement till 
vanlig kollektivtrafik där underlaget för reguljära turer är 
dåligt.

Bredbandsutbyggnaden är expansiv och har påskyndats 
av teknikskiftet från koppar till fiber och mobilkommuni-
kation, men på grund av kommunens storlek kan det ta tid 
att bygga ut i önskad takt.

Förhållningssätt till aktuella riksintressen:
Väg: E4 och riksväg 25. Väg E4 ingår i det av EU ut-
pekade Trans European Transport Network, TEN-T. 
Vägarna som ingår i TEN-T är av särskild internationell 
betydelse. E4:an sträcker sig genom hela Sverige och 
är en viktig väg för långväga transporter av såväl gods 
som personer. Väg 25 ingår i det av riksdagen fastställda 
nationella stamvägnätet, med vägar av särskild nationell 
betydelse. Väg 25 är en viktig tvärförbindelse i södra 
Sverige samt förbinder Halmstad med Växjö och Kalmar. 
Eftersom riksväg 25 är viktig för arbetspendling och re-
gional utveckling är det för Ljungby kommun viktigt att 
hela sträckan mellan Halmstad och Växjö är av hög stan-
dard. Hänsyn tas till utpekade vägar vid förändring och 
exploatering i dess närområde.

Järnväg
Regeringen beslutade år 2014 att tillsätta en utredning 
om ny infrastruktur i landet, där frågan om utbyggnad av 
stambanor för höghastighetståg ingår. Trafikverket har 
i uppdrag att planera för och bygga nya stambanor för 
höghastighetståg mellan Stockholm-Göteborg och Stock-
holm-Malmö. Byggnationen börjar med tre projekt från 
ändpunkterna; Ostlänken (Stockholm-Linköping), Göte-
borg-Borås och Lund-Hässleholm. De nya stambanorna 
för höghastighetståg mellan Stockholm och Göteborg 
respektive Malmö ska dock färdigställas på längre sikt, i 
den takt som ekonomin tillåter. 

Tänkta stationsorter finns utpekade på de olika sträckor-
na, där de närmaste stationerna för Ljungby kommun är 
Värnamo och Hässleholm. Den kortaste sträckan mellan 
dessa stationer går genom Ljungby kommun. Planerings-
förutsättningarna för Ljungby kommun är dock osäkra 
då det inte finns någon bestämd sträckning av höghastig-
hetsjärnvägen genom kommunen. En möjlig höghastig-
hetsjärnväg mellan Jönköping och Malmö/Helsingborg är 
klassad som riksintresse för framtida kommunikationsan-
läggning, men har ingen definierad geografisk avgräns-
ning. 
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Höghastighetsjärnvägen har stor betydelse för kommu-
nens och stadens utveckling, varför kommunen själva har 
arbetat mycket med frågan. För att förtydliga planerings-
förutsättningarna har kommunen låtit göra en utredning 
som definierar två möjliga järnvägskorridorer i nord-syd-
lig riktning genom kommunen, på varsin sida av staden. 
För båda sträckningarna finns lämpliga lägen för en 
station vid Ljungby som kan fungera som attraktiv bytes-
punkt för kollektivtrafiken (både lokalt och regionalt) och 
där närområdet kan utvecklas med verksamheter, handel, 
bostäder och parkering. Kommunens utredning pekar på 
att kortast och lämpligast järnvägssträckning går strax 
utanför Ljungby stad, varför komplettering med station 
i Ljungby kan ske relativt enkelt. En station i Ljungby 
skulle troligen trafikeras med interregionaltåg i 250 km/h 
och skulle enligt Trafikverkets beräkningar få ett resande-
underlag på minst 2000 resenärer/dag. 

En station kommer att kräva investeringar i anslutande 
infrastruktur och kollektivtrafik för att dess potential ska 
kunna utnyttjas maximalt. Förbättrade kommunikationer 
ger ökade pendlingsmöjligheter till och från Ljungby, 
vilket förväntas medföra bättre förutsättningar för bland 
annat företagsetableringar, arbetsmarknad, befolkning-
sökning och bostadsbyggande. Höghastighetsjärnvägen 
kommer att innebära påverkan på omgivningen både un-
der byggtiden och när den är utbyggd – i form av bland 
annat buller, vibrationer, förändrad landskapsbild, barriär-
effekt och begränsningar i markutnyttjande.

Förhållningssätt till aktuella riksintressen:
Järnväg: Tänkt framtida riksintresse för höghastig-
hetsjärnväg mellan Jönköping och Malmö, vilken dock 
saknar geografisk avgränsning. Trafikverket har från 
regeringen fått i uppdrag att planera för och bygga nya 
stambanor för höghastighetståg Stockholm-Göteborg 
och Stockholm-Malmö. Ljungby finns inte utpekat som 
stationsort, men den kortaste sträckningen går genom 
kommunen. För att förtydliga planeringsförutsättningarna 
har kommunen definierat två möjliga järnvägskorridorer i 
nord-sydlig riktning genom kommunen, på varsin sida av 
staden. För båda sträckningarna finns lämpliga lägen för 
en station vid Ljungby.

208



37

Teknisk försörjning
209



38

Den tekniska försörjningen är en förutsättning för att våra 
samhällen ska kunna fungera och omfattar bland annat 
energiförsörjning, vatten och avlopp, dagvattenhantering 
och avfall.

Vatten och avlopp
Dricksvatten kan hämtas från yt- eller grundvattentäkter. 
I Ljungby kommun används enbart grundvattentäkter för 
det kommunala dricksvatten som de flesta kommuninvå-
nare dricker av. För att kunna använda vattnet från täk-
terna som dricksvatten renas det i ett av kommunens 15 
vattenverk. Många av kommunens vattenverk har ingen 
tillgång till reservvattentäkter och/eller har problem med 
grundvattnets kvalitet och kvantitet. För att säkerställa 
det framtida behovet av dricksvatten kommer därför mark 
att behöva reserveras och ges begränsningar vad gäller 
användningsområden, framförallt i exploateringsområ-
den. Eftersom en stor del av kommunens befolkning bor 
på landsbygden har många enskilda dricksvattenbrunnar. 
I Ljungby kommun finns två riksintressen kopplade till 
vattentäkter, överföringsledningen Bolmentunneln och 
Bergaåsens vattentäkt, vilka säkerställer vattenförsörj-
ningen för delar av Skåne respektive Alvesta och Växjö 
kommun.

I samma kretslopp som dricksvatten ingår även avlopps-
vatten, vilket är ett samlingsnamn för vatten som på något 
sätt är påverkat av samhället. Avloppsvatten som är kopp-
lat till det kommunala VA-nätet samlas in och renas i re-
ningsverk innan det släpps ut i en sjö eller ett vattendrag. 
Det största reningsverket är beläget i Ljungby tätort, men 
det finns också ett flertal mindre anläggningar utspridda 
i kommunen. Avloppsvatten från Kånna, Ryssby, Lagan, 
Vittaryd och Dörarp går i överföringsledning till Ljung-
bys reningsverk och beslut om ytterligare en överförings-
ledning från Bolmstad till Ljungby finns.

I kommunen finns även cirka 6500 enskilda avlopp där 
rening av avloppsvattnet sker via markbäddar och infil-
trationsanläggningar med mera. Dessa avloppssystem kan 
inte rena avloppsvattnet fullständigt och reningsförmågan 
försämras dessutom över tid. Ungefär hälften av alla en-
skilda avlopp i kommunen bedöms idag vara undermåli-
ga. Hushåll med enskilt avlopp kan i områden med tätare 
bebyggelse orsaka att vattenkvaliteten och miljön försäm-
ras och riskerar påverka yt- och grundvatten, i form av 
övergödning, försurning och föroreningar.

Dagvatten
Dagvatten omfattar huvudsakligen regn- och smältvatten 
i den bebyggda miljön och hanteras idag främst genom 
avledning i dagvattenbrunnar och i fördröjningsytor med 
vegetation. Som en del av tätorternas utveckling skapas 
hårdgjorda miljöer där dagvatten ansamlas, som byggna-
der och parkeringsplatser. När andelen hårdgjord yta ökar 
i tätorter minskar samtidigt andelen vegetation, vilket 
leder till försämrade möjligheter till utjämning och för-
dröjning av dagvatten.

I framtiden bedöms en ökad mängd dagvatten behöva 
hanteras, som en följd av ökade antal anslutningar av 
fastigheter, fler hårdgjorda ytor och klimatförändringar. 
Vidare behöver hänsyn tas till framtida lagkrav på rening 
av dagvatten. Dagvattenfrågan behöver därför hanteras 
både genom att mängden dagvatten minskas genom lo-
kalt omhändertagande och genom att mark reserveras för 
exempelvis dagvattendammar i nya och befintliga bebyg-
gelseområden för avledning, fördröjning, infiltrering och/
eller rening av dagvatten.

Konsekvenserna av dagvattnet blir som värst vid kraftigt 
regn, då stora flöden bildas. Om inte dagvattnet hante-
ras på ett bra sätt kan det dra med sig föroreningar ut i 
vattendrag. Delar av industriområdena i Ljungby, Lagan 
och Ryssby är anlagda på mark med hög sårbarhet och 
genomsläpplighet, varför det där är extra viktigt med bra 
dagvattenhantering för att inte riskera att föroreningar 
kommer ner till grundvattnet.

Arbetet med att ta fram en dagvattenstrategi för kommu-
nen har påbörjats då det i dag saknas ett generellt arbets-
sätt för hur kommunen ska hantera det ökande mängden 
dagvatten inom sammanhållenbebyggelse. 

Avfall
Kommunen ansvarar för att samla in och ta hand om 
hushållsavfall och jämförligt avfall, exempelvis från 
arbetsplatser. Från och med 2019 har alla hushåll även 
matavfallssotering för att bli en resurs för att göra biogas 
och biogödsel. Brännbart avfall kommer liksom nu att 
sorteras ut för att tillvarata energiinnehållet istället för att 
deponeras, vilket kan resultera i föroreningar. Ljungby 
kommun utgår i sin avfallshantering från avfallstrappan, 
vilken är en prioriteringsordning gemensam för hela EU 
som beskriver hur avfall ska tas tillvara, bland annat 
genom att minimera och återvinna avfall. Ljungby kom-
muns avfallsanläggning Bredemad tar emot hushålls-, 
bygg- och industriavfall för sortering, lagring, behand-
ling, kompostering och deponering. På Bredemad finns 
utrymme för verksamhetens behov för lång tid framöver.
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Energi
För att kommunen ska kunna fortsätta utvecklas är ener-
giförsörjningen viktig. Inom Ljungby kommun produce-
ras endast elektricitet motsvarande drygt 10 % av kom-
munens elförbrukning, vilket gör kommunen beroende 
av elförsörjning utifrån. Största delen av den kommunala 
och inhemska elproduktionen kommer från vattenkraft. I 
Ljungby kommun kan det, i lämpliga lägen, finnas förut-
sättningar för elproduktion från förnyelsebara energikäl-
lor som sol- eller vindkraft, för att öka kommunens själv-
försörjning och minska användningen av fossila bränslen. 
Kommunen har reviderat sin vindkraftsplan som pekar ut 
områden som är lämpliga för vindkraft och områden som 
bör undanhållas från vindkraft. Kommunen har även tagit 
fram en solkarta för att kartlägga hur mycket energi som 
kan produceras genom att sätta upp solceller/solfångare 
på tak.

För att bättre kunna styra energianvändningen och en-
ergitillförseln på en strategisk nivå har kommunen en 
energiplan. Energiplanen regleras i lagen om kommunal 
energiplanering och ger möjlighet att styra kommunens 
arbete med energifrågor. En ny energiplan kommer att 
upprättas och förbättra kommunens möjlighet att nå regi-
onala miljömål och stärka kommunens strategiska arbete 
med energifrågor. Vidare måste kommunen arbeta med 
att säkra elleveranser, för stad och landsbygd, genom att 
förbättra elnätet.

Genom kommunen längs med E4:an löper SydVästlän-
ken, en högspänningsledning för energidistribution som 
möjliggör överföring av stora mängder el från mellersta 
till södra Sverige.
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Miljö- och riskfaktorer
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Enligt PBL ska bebyggelse placeras på lämplig mark med 
hänsyn till människors hälsa och säkerhet. Det innebär att 
mark- och vattenanvändning, bebyggelseutveckling och 
infrastruktur ska planeras så att riskerna för människor, 
miljö och egendom minskar. Det förändrade klimatet har 
gjort samhället mer sårbart än tidigare, vilket ställer större 
krav på att mark- och vattenplanering ska kunna hantera 
framtida utmaningar.

Totalförsvaret
Ljungby kommun berörs av ett flertal riksintressen kopp-
lade till totalförsvaret. Mästocka skjutfält i Hallands län 
och Hagshult flygplats ligger utanför kommungränsen 
men kommunen berörs genom att stora så kallade influ-
ensområden runt dem har restriktioner på höga objekt 
som vindkraftverk. Influensområden är områden som kan 
påverka eller påverkas av försvarsmaktens verksamhet. 
Inom kommunen finns ett övrigt influensområde söder 
om sjön Bolmen, vilkets funktion omfattas av sekretess 
samt ett influensområde för luftrum som täcker norra 
delen av kommunen. En liten del av i norra delen av 
kommunen täck även av ett stoppområde för höga objekt. 
I sydvästra delen av kommunen finns ett område med 
särskilt behov av hinderfrihet.

Förhållningssätt till aktuella riksintressen:
Totalförsvaret: Ljungby kommun berörs av sex olika 
riksintressen. Riksintressen för totalförsvarets militära del 
omfattar dels sådan som kan redovisas öppet och sådana 
som av sekretesskäl endast kan visas i form av ett påver-
kansområde. De öppet redovisade är i Ljungby kommuns 
kopplade till flyg och radar, medan de sekretesskyddade 
bland annat rör övnings- och skjutfält. Mark- och vat-
tenområden som har betydelse för totalförsvaret ska så 
långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt 
motverka totalförsvarets intressen. Områden som är av 
riksintresse på grund av att de behövs för totalförsvarets 
anläggningar ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt 
försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna.  
Totalförsvarets intressen ska enligt miljöbalken ges före-
träde i en avvägning med andra riksintressen. För Ljung-
by kommuns del innebär totalförsvarets riksintressen i 
norra delen av kommunen stopp eller restriktiv hållning 
till höga objekt som vindkraftverk. 

Skydd av vattentäkter
I kommunen finns flera dricksvattentäkter som utgör risk-
områden och behöver skyddas. Det gäller sjön Bolmen, 
Bergaåsen samt Ljungby kommuns befintliga och plane-
rade dricksvattentäkter. Vattentäkter riskerar att förorenas 
vid dieselutsläpp vid olyckor men också av släckvatten i 
samband med bränder. Större vägar som riksväg 25 och 
E4:an går genom vattenskyddsområden och en olycka 
med farlig godstransport kan här ge stora konsekvenser. 
I delar av kommunen, främst i dalgångar som Lagadalen, 
finns det mycket isälvsavlagringar med hög genomsläpp-
lighet. Dessa områden är känsliga för föroreningar, då 
utsläpp här riskerar att påverka grundvattentäkter.

Förorenade områden
Förorenade områden innefattar mark, grundvatten, yt-
vatten och sediment som är så förorenat att halterna 
av föroreningar påtagligt överskrider de naturliga bak-
grundshalterna. Föroreningarna förekommer ofta på 
och angränsande till fastigheter där det bedrivs eller har 
bedrivits någon form av miljöfarlig verksamhet. Ett stort 
antal fastigheter inom kommunen är identifierade som 
potentiellt förorenade, varav tre fastigheter utgör riskklass 
1, den högsta nivån på en fyragradig skala. Enligt miljök-
valitetsmålet ”Giftfri miljö” ska förorenade områden vara 
åtgärdade i så stor utsträckning att de inte utgör något hot 
mot människors hälsa eller miljön. Pågående klimatför-
ändringar med större nederbördsmängder kan innebära 
ökad rörlighet och urlakning av föroreningar i mark. En 
större variation i grundvattennivån, vilket också kan upp-
komma i samband med markarbeten vid byggnation, kan 
göra att föroreningar i marken flyttar sig och därmed kan 
utgöra en risk för känsliga områden.

Radon
Radon är en radioaktiv gas som bildas från naturligt fö-
rekommande uran i berggrunden och i jordarter. Gasen 
varken luktar, smakar eller syns och har ofta sitt ursprung 
i luft som finns i marken, vilken kan läcka in i hus. Radon 
kan även ha sitt ursprung i vatten eller byggnadsmateri-
al, exempelvis blåbetong. Förhöjda halter av markradon 
förväntas främst finnas i kvartsrika bergarter, som vissa 
graniter och pegmatiter, samt i alunskiffer. Jordarter med 
mycket luftfickor, som sand- och grusrika jordarter, kan 
innehålla mer radon. I Ljungby kommun är det generellt 
låga nivåer av radon, främst för att det inte finns så myck-
et exponerad berggrund. Möjliga områden med förhöjda 
radonhalter kan främst kopplas till rullstensåsar, vilka 
ofta finns i dalgångarna. Det är viktigt vid uppförande av 
ny bebyggelse att i områden med risk för förhöjda halter 
av radon säkerställa radonsäker grundläggning.
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Buller
Buller är oönskat ljud som utgör en risk för olägenhet och 
hälsoeffekter för människor. Buller kan komma från käl-
lor som vägtrafik, industri och konserter. Inom Ljungby 
kommun är den främsta orsaken till buller vägtrafik och 
särskilt i tätbebyggda områden samt vid de större vägarna 
E4:an och riksväg 25.

Översvämning
I kommunen finns det särskilt i anslutning till vattendrag 
riskzoner för översvämning i samband med höga flöden 
och skyfall. Främst handlar det om översvämningar i 
anslutning till Lagaån och Helge å, men även andra låg-
länta områden riskerar att bli översvämmade. För att få 
en bild av vilka områden som riskerar att översvämmas 
kan det så kallade 100-årsflödet studeras, vilket finns 
kartlagt för Lagaån och Helge å. Ett hundraårsflöde är 
det vattenflöde som på en viss plats inträffar i genomsnitt 
en gång på hundra år. I Ljungby kommun är antalet in-
vånare som drabbas direkt vid ett eventuellt dammbrott 
eller maximala flöden i Lagaån litet, däremot skulle 
antalet som påverkas indirekt bli större i och med att en 
översvämning skulle beröra trafiken på flera platser längs 
E4:an, Riksettan och riksväg 25. Längs vissa åsträckor 
i kommunen, främst längs med Lagaån, finns på grund 
av kombinationen av finkorniga jordarter och sluttande 
mark, risk för skred och ras. Det kan påverka möjligheten 
att bebygga vissa områden, till exempel i Ljungby och 
Lagans samhälle.

Ljungby kommun har tagit fram verksamhetsplan och 
handlingsplan för klimatanpassning för kommunala verk-
samheter. I handlingsplanen ingår bland annat att ta fram 
en dagvattenstrategi samt att lokalisera och klassificera 
områden som är känsliga för ras, skred och översväm-
ning. Vidare har det gjorts en skyfallskartering, vilken 
visar låglänta områden som riskerar att översvämmas vid 
skyfall. Alla dessa faktorer är viktiga för att undvika risk-
områden vid ny bebyggelse.
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1. Vi blir äldre i en allt större mångfald
De senaste åren har Sveriges befolkning ökat, till stor del 
till följd av utrikes inflyttning, och uppgick år 2017 till 
10 miljoner. På sikt skulle befolkningen i Sverige minska 
på grund av låga födelsetal, om invandringen räknades 
bort. Andelen äldre ökar samtidigt som andelen arbetsföra 
minskar. År 2014 var nästan var femte person över 65 år, 
medan motsvarande siffra år 2060 bedöms bli var fjärde. 
Antalet nytillträdande på arbetsmarknaden blir lägre än 
åldersavgångarna och unga etablerar sig på arbetsmark-
naden allt senare i livet, vilket försvårar för både arbets-
marknad och ekonomi.

2. Urbanisering förstärker obalanser
I storstäder och andra större städer ökar befolkningen 
som en följd av positivt födelsenetto och invandring.  I 
många glesbygdskommuner bedöms befolkningen istäl-
let minska med cirka 10% de kommande 40 åren, främst 
på grund av negativt födelsenetto och äldre befolkning. 
Ljungby kommun räknas dock inte som glesbygd då fler 
bor i tätorter än på ren landsbygd. Storstäders utbud och 
breda arbetsmarknad särskilt inom tjänstesektorn lockar 
till sig unga, medan andra prioriteringar vid familjebild-
ning gör att det sker en utflyttning till övriga landet eller 
kranskommuner. De äldre arbetar ofta högre upp i åld-
rarna och efterfrågar ökade valmöjligheter för boendet. 
Utbildningsnivån, samt ålders- och könsfördelningen, 
varierar tydligt geografiskt. Befolkningstillväxt och hög 
utbildningsnivå lockar näringsliv och organisationer, vil-
ket ger en positiv utvecklingsspiral. För mindre kommu-
ner kan det istället bli en negativ utvecklingsspiral med 
befolkningsminskning.

3. Ökade klyftor i samhället
I Sverige har inkomstskillnaderna på individnivå ökat 
sedan tidigt 80-tal. Inkomstskillnaderna har även ökat 
mellan olika arbetsmarknadsregioner, vilket tyder på att 
växande skillnader på individnivå medför ökande skill-
nader även mellan regioner. Socioekonomiska skillnader 
avspeglas i ojämlikhet hälsa, med tydlig skillnad i medel-
livslängd mellan kommuner och stadsdelar. Utbildnings-
nivå avspeglas i medellivslängden, där skillnaden ökat 
sedan 70-talet.

4. Unga vuxna som ställer krav
Med unga vuxna menas gruppen 18 - 27-åringar. De unga 
vuxna tillför nya sätt att arbeta på, bland annat genom att 
de är välutbildade samt uppvuxna med internet och digi-
tala medier. De ställer också högre krav som arbetsgiva-
ren förväntas motsvara. Det är viktigt att skapa förutsätt-
ningar för unga vuxna att påverka, både på arbetsplatsen 
och i stadens utveckling. Annars är risken att de söker sig 
vidare till en ny arbetsplats eller en större stad. 

En omvärldsanalys har tagits fram för att kunna fungera 
som grund för kommunens långsiktiga utvecklings- och 
visionsarbete, särskilt vid arbetet med att ta fram en ny 
översiktsplan.

Omvärldsanalysen beskriver utifrån tillgängligt underlag 
nuläge och de förändringar i omvärlden som formar de 
framtida förutsättningarna för kommunens utveckling 
och attraktivitet gällande främst näringsliv, arbetsplatser, 
boende och besökare. Analysen innehåller dessutom en 
kort beskrivning av kommunens grundförutsättningar 
och regionala kopplingar inom och utanför länet, samt de 
möjligheter och hot som är relevanta för Ljungby kom-
mun. Analysen förser kommunen med kunskap om fram-
tida utmaningar och trender samt osäkerheter kopplat till 
kommunutveckling.

Med koppling till kommunens långsiktiga planering har 
det tagits fram ett antal förslag till prioriteringar för fort-
satt arbete med exempelvis strategier för näringslivsut-
veckling och boende. Vidare har ett antal fokusområden 
pekats ut, utifrån vilka förslag på strategier och konkreta 
förändringar för framtiden som lyfts fram.

Flera arbetssätt har kombinerats för att ta fram om-
världs-analysen. De statistiska mått som använts belyser 
områden som befolkning, näringslivsstruktur, arbetslös-
het, ohälsa och utbildningsnivå. Två workshoppar har 
genomförts för att inhämta kunskap från kommunorga-
nisationen och näringsliv, föreningsliv, ungdomar och 
andra personer i det omgivande samhället. Intervjuer har 
genomförts med personer som har kunskaper och tankar 
kring viktiga omvärldsfrågor för Ljungby.

De delar av omvärldsanalysen som redovisas mer ingå-
ende här är de som beskriver omvärldens påverkan på 
kommunen samt förslag på prioriteringar för kommunens 
framtida arbete.

Omvärldens påverkan på Ljungby
Analysen tar sitt avstamp i ett antal globala trender och 
hotbilder. Utifrån dessa och med hänsyn till den nationel-
la nivån definieras omvärldens påverkan på kommunen 
som tolv frågor. Dessa tolv frågor ligger bakom många 
av de förändringar som kan påverka kommunen och 
dess framtid, både direkt och indirekt. Beskrivningen av 
omvärldens påverkan har i arbetet med översiktsplanen 
i första hand använts för att peka ut utmaningar som är 
relevanta för kommunens samhällsplanering och utveck-
ling. Detta beskrivs vidare i avsnittet om utmaningar och 
strategier. 

De tolv frågor som beskriver omvärldens påverkan på 
Ljungby kommun är:
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Att attrahera unga vuxna är också viktigt eftersom det blir 
allt svårare att rekrytera personal med rätt kompetens. Det 
är vanligare bland unga vuxna att byta arbetsplats eller 
flytta idag än för ett par årtionden sedan. Unga vuxna kan 
också vilja varva perioder av intensivt arbete med mindre 
intensiva perioder.

5. Större arbetsmarknad genererar ökad  
pendling
Under perioden 1999–2009 har antalet lokala arbets-
marknader enligt SCB minskat från 92 till 75. Pågående 
regionförstoring genererar ökad pendling, men den har 
de senaste 20 åren koncentrerats till storstäderna. I själv-
körande fordon kan det finnas en möjlighet till en mer 
anpassad kollektivtrafik även utanför storstäderna. Be-
hovet av och möjligheten att pendla kan påverkas av mer 
tillgänglig internetuppkoppling samt en större acceptans 
för distansarbete. Internet har redan idag stor påverkan 
på arbetsliv, inköpsvanor och social samvaro – och denna 
kommer bara att öka framöver. Boverket bedömer att alla 
bostäder och arbetsplatser har bra internetuppkoppling år 
2025, vilket förutsätts säkerställas av staten där markna-
den inte fungerar.

6. Ökad automatisering och digitalisering för-
ändrar behovet av människan
Teknikutveckling inom särskilt automatisering och di-
gitalisering är viktig för att lösa framtida samhällsutma-
ningar. Behovet av arbetskraft inom tillverkningsindustrin 
minskar med teknikutveckling och produktivitetsökning, 
men ökar samtidigt inom andra branscher. Teknikutveck-
ling påverkar dock branscher olika gällande utveckling, 
produktion och distribution av produkter och tjänster. 
Robotisering, automatisering och 3D-skrivare kan öka 
förutsättningarna för lokal tillverkning och montering 
av produkter, vilket minskar behovet av transporter. Den 
ökande internethandeln kan tvärtom öka behovet av trans-
porter.

7. ”Big Data” öppnar för helt nya möjligheter
Big data handlar om att analysera och ta tillvara de ”digi-
tala spår” vi lämnar efter oss. Det samlade materialet kan 
användas för att förutsäga beteenden, förhållanden och 
mönster av både kommersiella och av offentliga aktörer. 
Till exempel kan det förenkla arbetet med att motverka 
klimatförändringar och vid sjukdomsbekämpning. Sam-
tidigt finns det självklart risker med att samla in stora 
mängder information om människor.

8. Omstruktureringen inom skogssektorn
Skogssektorn har i Sverige efter den senaste lågkonjunk-
turen genomgått en omfattande strukturell omvandling, 
men trä som byggmaterial, hygienpapper och förpack-
ningar bedöms trots det ha en god framtid. Inom skogsin-
dustrin sker ett skifte från nord till syd, med etableringar 
i de snabbt växande marknaderna i Latinamerika och 
Sydostasien. 

Skogsindustrin utvecklas från volymproduktion av såg-
virke och papper till specialisering med nischade produk-
ter i mindre volym och högre förädlingsvärde. Detta syns 
tydligt inom exempelvis medicin och textilier, men det 
finns även potential för mer industriellt trähusbyggande. 
Klimatförändringarna beräknas öka skogsproduktionen i 
Sverige, vilket ger ökad tillväxt men samtidigt riskerar att 
försämra träråvarans kvalitet.

9. Klimatet har knappt börjat påverkat Sverige
Den mänskligt initierade klimatförändringen anses vara 
den viktigaste långsiktiga samhällsutmaningen både na-
tionellt och internationellt, då konsekvenserna är såväl 
omfattande som svårförutsägbara. Klimatförändringen 
påverkar knappt Sverige idag, men får förödande konse-
kvenser om inte åtgärder vidtas snarast för att minimera 
temperaturökningen till år 2100 till max 2°C. I Sverige 
bedöms de areella näringarna jord- och skogsbruket få 
positiva effekter i form av ökad tillväxt, men också nega-
tiva effekter i form av skadedjur. De positiva och negativa 
effekterna tar här i stort sett ut varandra. I Sverige på-
verkas städer och övrig bebyggelse genom större risk för 
värmeböljor, översvämningar, förändrad grundvattennivå 
och snö- och vindlaster. Även om Sverige inledningsvis 
inte påverkas direkt av klimatförändringar får vi indirekta 
effekter av störningar i andra delar av världen, i form av 
exempelvis klimatmigration och produktionsstörning för 
jord- och skogsbruket.

10. Besöksnäringens ökning
Besöksnäringen är en del av upplevelseekonomin och 
växer i såväl Sverige som internationellt. Den kan delas 
in i traditionell turism, affärsresor samt besök hos släkt 
och vänner. Turismkonsumtionen i Sverige har ökat med 
över 80 % sedan år 2000. Näringslivet genererar dock 
oftast fler besök till en region än turister. De största intäk-
terna kommer vanligen från svenska affärs- och fritids-
resenärer. Många kommuner hoppas att besöksnäringen 
ska skapa arbetstillfällen och locka nya invånare. Sverige 
har högt anseende som ett attraktivt och tryggt besöks-
land med stora områden med orörd natur, kulturliv, stabil 
ekonomi och välfungerande samhälle. Det finns däremot 
ett behov av att arbeta med destinationsutveckling för att 
ytterligare stärka turistnäringen. Utvecklade destinationer 
har ofta samordnade aktörer som ger destinationen hög 
attraktionskraft.
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11. Jag- och vi-samhället
Vi är i ett skifte från det trygga och förutsägbara till ett 
postmodernt samhälle där konventioner utmanas och det 
mesta tycks möjligt. Utvecklingen mot ett mer individua-
liserat samhälle drivs av globalisering och digitalisering, 
samt kännetecknas av ökad decentralisering och priva-
tisering samt fler valmöjligheter. Politiska institutioners 
inflytande minskar och det är svårt att hitta det gemen-
samma. I praktiken ökar också klyftorna i samhället. 
Ökad individualism och högre krav på omvärlden märks 
allt mer vid individuell konsumtion och vid kontakt med 
offentlig sektor. Detta medför ökade krav på utbud och 
unika lösningar, vilket ställer frågan om vad som ska 
skattefinansieras och inte på sin spets. Många väljer att 
engagera sig i enskilda frågor utifrån individuella prefe-
renser, ofta via sociala medier.

12. det livslånga lärandet
Nya kunskaper från teknisk utbildning behöver kombi-
neras med arbetslivserfarenhet för att behålla sitt värde, 
då den tekniska utvecklingen går så snabbt. Tekniken i 
samhället blir alltmer självinstruerande vilket gör det enk-
lare att ta till sig information, men samtidigt riskerar ar-
betslivserfarenhetens djupa kunskap att tappas. Tröskeln 
för att starta upp en ny verksamhet blir högre med alltmer 
avancerade maskiner som är dyra i inköp och kräver stör-
re kunskaper för att sköta. Det livslånga lärandet handlar 
inte bara om att kunna utvecklas i sitt arbete längre upp i 
åldrarna utan också om att kunna fortsätta att utveckla en 
bra lärmiljö.

Förslag på prioriteringar
Utifrån omvärldsanalysens resultat har ett antal förslag 
på prioriteringar för kommunens framtida arbete tagits 
fram. Förslagen baseras på vad som uppfattas som cen-
trala punkter för Ljungby att fördjupa och/eller utveckla 
sig inom. Utgångspunkten har varit Ljungby kommunens 
befintliga unika värden samt geografiska läge och möjlig-
heter till arbetspendling.

De föreslagna prioriteringarna har i arbetet med program 
till översiktsplan använts för att, tillsammans med utpe-
kade utmaningar, definiera strategier som är relevanta för 
kommunens samhällsplanering. Detta beskrivs vidare i 
avsnittet om utmaningar och strategier. Alla förslag är i 
olika utsträckning relevanta för kommunens översiktliga 
planering, men några av förslagen har tydligare koppling 
till kommunens övriga utvecklingsarbete med till exem-
pel näringslivsfrågor. För att alla aspekter av omvärldsa-
nalysens föreslagna prioriteringar ska fångas upp ska de 
även användas i kommunens övriga långsiktiga utveck-
lings- och visionsarbete. 

De prioriteringar som omvärldsanalysen föreslår är föl-
jande:

1. Ökad innovationskraft
Gör det mycket enkelt att utveckla idéer i Ljungby kom-
mun: 
 
Förslaget handlar i första hand om att attrahera personer 
som har en egen drivkraft till att utveckla både sig själva 
och sin omgivning. Många av dessa finns redan idag i 
Ljungby men de behöver bli fler och de kan i praktiken 
vara kopplade till vilken bransch eller vilken sektor som 
helst. Eldsjälarna är viktiga stenar i samhällsbyggandet 
och kan de lockas att starta projekt och processer i Ljung-
by kommun så kan det bli ringar på vattnet.

2. Förenklat resande
Göra resandet enklare samt underlätta för transporter och 
logistik av alla slag: 
 
Se till relationen mellan Ljungby stad och Ljungby kom-
mun samt i dess förlängning grannkommuner och de re-
gioner där dessa kommuner återfinns i. Gränsdragningar 
fungerar i praktiken som förvaltningsgränser av olika 
slag. Andra relationer att titta närmare på kan vara dag- 
och nattpendling, fritid och arbetstid, sommar och vinter-
aktiviteter. Antalet funktionella arbetsmarknadsregioner 
minskar sakta i Sverige då vi som individer är alltmer 
rörliga och det sker en allmän infrastrukturutbyggnad.

3. Ökad attraktivitet
Öka attraktiviten mot gruppen unga vuxna och etablera 
lockande levnadsmiljöer: 
 
Förslaget handlar i grunden om attraktivitet och lyfter 
specifikt begreppet unga vuxna och att Ljungby kommun 
görs än mer attraktivt att bo och leva i. Statistiken visar 
att just denna grupp tenderar att flytta till större städer 
eller universitetsorter för att sedan bli kvar där. Livsstils-
frågor kan här vara avgörande att fokusera på.

4. Ökad trygghet
Se över hur trygghetsfaktorerna kan förstärkas: 
 
Ytterligare förstärka trygghetsfaktorerna i kommunen, 
vilket även har bärighet till det tredje förslaget. Att behål-
la sjukhuset och samtidigt utveckla barnomsorgen samt 
säkerställa att säkerhet i hem och på allmän plats fungerar 
är viktigt, inte bara för den enskilda människan utan även 
för näringslivet.

5. Verksamhetsutveckling
Aktivt arbeta för verksamhetsutveckling utifrån jämförel-
se mellan branscher och industrier för att visa på möjliga 
utvecklingsspår med fokus på digitalisering: 
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Det femte förslaget är kopplat till den tredje men foku-
serar på att arbeta över branschgränser för att stödja en 
branschbreddning men också utveckla den egna bran-
schen med hjälp av exempelvis digitalisering och industri 
4.0-frågor. Industri 4.0 eller den fjärde industriella revo-
lutionen siktar inom tillverkningsindustrin mot smartare 
och effektivare produktion och logistik med hjälp av in-
telligenta digitala nätverkssystem.

Detta är något som även stöds av Region Kronoberg och 
bedömningen är att unga personer kan bidra med mycket 
värdefulla erfarenheter kring användning och produktion 
av ny teknik.

6. Utveckla tjänstesektorn
Etablera dialog kring utveckling av olika former av tjäns-
ter inom etablerade och nya områden, båda vad gäller 
enskilda företag och hela branscher: 
 
Förslaget lyfter tjänstesektorn explicit och pekar på flera 
olika perspektiv. Ur ett upplevelseperspektiv har det ut-
tryckts ett behov av fler möjligheter medan i ett utveck-
lingsperspektiv exempelvis naturen och civilsamhället 
kan utgöra stabila grunder för att skapa nya arbetstillfäl-
len. Minst lika viktigt kan det vara att stödja utvecklingen 
i redan etablerade industrier och företag till att bli mer 
tjänsteinriktade.

7. Förebyggande kompetensutveckling
För dialog om kommande behov hos näringslivet. Inled 
parallellt proaktiva samarbeten för att få framförallt unga 
vuxna in på arbetsmarknaden: 
 
Förslaget understryker behovet av kvalificerad kompe-
tens till vårt näringsliv och våra organisationer. Samtidigt 
handlar det om de som står långt från arbetsmarknaden. 
Med ett aktivt stöd in på arbetsmarknaden så blir kommu-
nen samtidigt en mer attraktiv plats att leva i.

8. Satsa på vatten och vattenförsörjning
Inled ett arbete som stödjer utveckling kring relevanta 
vattenfrågor i Ljungby kommun: 
 
Det åttonde förslaget pekar på ett globalt problem som 
numera även är relevant i Sverige, nämligen frågan om 
vatten och tillgängligheten till vatten. Ljungby är, baserat 
på sitt läge, en naturlig plats för att diskutera alla former 
av frågor kring användning och förbrukning av vatten. Att 
kunna bjuda in ledande personer på en internationell nivå 
och diskutera behov och möjligheter kring vatten och 
vattenförsörjning skulle kunna innebära att Ljungby kan 
förstärka och utveckla ett branschsegment kring vatten 
och dess användning.

9. Utveckla den muntliga berättartraditionen
Utveckla arbetet kring berättartraditionen. Den muntliga 
traditionen är stark och kommunen bör utveckla och ta 
tillvara på Sagobygdens etablerade varumärke med kopp-
ling till Unesco som kan locka till sig mer kultur: 
 
Förslaget handlar om berättandet och de mjuka kulturella 
värden som finns runt det. Det handlar både om det talade 
ordets kraft och möjlighet samt om retorikens styrka och 
den goda sagans sätt att påverka oss som individer i rätt 
riktning oavsett om vi är unga eller gamla.

10. Gränsöverskridande samverkan
Fortsätt att föra dialog om framtiden i samtiden. Bjud in 
till samtal mellan olika myndigheter och hitta möjligheter 
till utveckling mellan ansvarsområdena: 
 
Förslaget handlar om gränsöverskridande samverkan. Att 
samverka i olika former har redan nämnts under olika 
punkter ovan men vi vill ändå understryka att utveckling 
sker både snabbare och säkrare vid samverkan. 

Att särskilt bjuda in till dialog om de svåra frågorna ser vi 
som viktigt. En sådan fråga handlar om unga vuxna som 
hamnar i någon form av utanförskap.

Av omvärldsanalysens tio förslag på prioriteringar har 
kommunstyrelsen beslutat att tre ska prioriteras. Fokus-
områdena är vägledande när beslut fattas i Ljungby kom-
mun framöver. 

Dessa tre fokusområden ska kommunen satsa på för att 
uppnå tillväxt: 

• Öka attraktiviteten mot gruppen unga vuxna och eta-
blera lockande levnadsmiljöer. 

• Inled ett arbete som stödjer utveckling kring relevan-
ta vattenfrågor i Ljungby kommun.

• Utveckla arbetet kring berättartraditionen.
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Du som medborgare har möjlighet att lämna yttrande 
kring kommunens översiktsplan genom att skicka in ditt 
yttrande till kommunen via post, mail eller via vår Story 
Map på hemsidan.

Postadress:  
Ljungby kommun  
Planavdelningen 
341 83 Ljungby

E-post: 
miljo.byggnamnden@ljungby.se

Tyck till om översiktsplanen!
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Läshänvisning 
Översiktsplan 2035 är indelad i fyra olika delar som 
behandlar olika frågor som har med hållbar översikt-
lig planering och kommunens kommande utveckling 
att göra. Delarna finns som separata dokument och 
är uppdelade för att göra översiktsplanen lättare att 
läsa och hitta i. Hela översiktsplanen finns även som 
en digital version som du hittar på kommunens hem-
sida.

Del 1 – Utgångspunkter, är en inledning till över-
siktsplanen och här kommer du att kunna läsa om 
vad en översiktsplan är, varför kommunen tar fram 
en ny, hur processen med att ta fram en översikts-
plan går till samt när planen beräknas vara färdig. 
Du kan även läsa om vilka nationella, regionala 
och kommunala mål, planer och program som 
översiktsplanen berörs av samt hur man förhåller 
sig till dem. Här kan du också läsa om hållbar 
utveckling, vad det innebär och hur arbetet med 
översiktsplanen tagits fram utifrån det arbetssättet. 

Del 2 – Planförslag, behandlar kommunens struk-
turbild och olika strategiområden samt förslag på 
markanvändning som inom kommunen. 

I denna del behandlas kommunen i sin helhet genom 
en strukturbild men även mer detaljerat i de orter 
som pekas ut som serviceorter. Här kan du även hitta 
ställningstagande som har tagits fram kopplade till 
de olika strategiområdena som kommunen har arbe-
tat med. Förslag som inkom under programsamrådet 
har här behandlats och mer fysiska förslag har tagits 
fram. 

Del 3 – Hänsyn och planeringsunderlag, tar upp 
de förutsättningar som kommunen har att jobba ut-
efter idag. Denna delen lyfter fram de riksintressen 
och allmänna intressen som finns inom kommunen 
och som kan komma att påverkas vid den fysiska 
utvecklingen av kommunen. 

Del 4 – Fortsatt arbete, beskriver hur löpande 
översiktlig planering fungerar och hur kommunen 
ska fortsätt arbetet men översiktlig planering efter 
att översiktsplanen har antagits. I denna del kan du 
även hitta de bilagor som finns till översiktsplanen. 

Innehåll

5 Strukturbild

6 Strukturbild för kommunens 
långsiktiga fysiska utveckling  

9 Strategiområden

11 Infrastruktur och  
kommunikationer

15 Natur och vatten

19 Attraktiva bebyggelsemiljöer

23 Näringsliv och utbildning

25 Uppleva och göra

27 Markanvändning

30 Ljungby

38 Lagan 

42 Lidhult

46 Ryssby 

50 Hamneda

54 Utvecklingsområdet för Bol-
mens östra strand

59 Möjliga åtgärder för hållbara 
trafikslag i övriga orter

61 Vindkraft

65 Landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen
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Strukturbildens innebörd 
Strukturbilden syftar till att definiera en tydlig fysisk 
struktur för Ljungby kommun. Strukturbilden utgår från 
hur kommunen ser ut, var man bor, hur man rör sig samt 
var det finns förutsättningar för utveckling. Denna struk-
turbild används för att fokusera kommunens arbete och 
satsningar.

Strukturbilden för kommunen definierar en centralort, 
fem stråk (Väg E4, Väg 25, Väg 545 till Lidhult, Väg 
594/592 mot Älmhult via Hamneda och Pjätteryd samt 
väg 124 mot Älmhult via Liatorp), fyra serviceorter med 
grundläggande service (Lidhult, Lagan, Ryssby och Ham-
neda) och ett utvecklingsområde utmed sjön Bolmens 
östra strand med tillhörande utvecklingsstråk på väg 555. 
Strukturbilden ligger till grund för kommunens långsikti-
ga fysiska utveckling. 

Stråken binder ihop kommunen samt kopplar ihop den 
med närliggande regioner och regioncentrum. Stråken 
baseras på de stora rörelseströmmarna och viktigaste mål-
punkterna inom och utanför kommunen. Tanken är att hu-
vuddelen av kommuninvånarna ska kunna använda strå-
ken för pendling, tjänsteresor, godstrafik och fritidsresor. 
I stråken ska det finnas snabb kollektivtrafik som effektivt 
tar resenärer mellan centralorten och serviceorterna eller 
till närliggande regioncentrum. På så sätt ges möjligheter 
till ökat kollektivtrafikresande och bättre koppling till 
andra arbetsmarknader. I stråken sker av dessa anledning-
ar de större satsningarna på trafikinfrastruktur och kollek-
tivtrafik. Vidare bör ny bebyggelse, rekreationsområden, 
viktiga besöksmål samt gång- och cykelvägar styras till 
stråken, för att infrastrukturen ska användas effektivt och 
för att hållbara resor ska premieras. 

Centralorten Ljungby har en stark roll i kommunen och 
ligger också där de viktigaste stråken möts. Staden ska 
vara en motor för hela kommunen och generera ett starkt 
underlag av arbetstillfällen och service. Genom att stärka 
stadens roll i ett regionalt sammanhang stärks också kom-
munen i stort. Centralorten är därför huvudfokus för ny 
bebyggelse och infrastruktur i kommunen. Förtätning och 
omvandling av befintliga bebyggelseområden samt till-
gång till kollektivtrafik och gång- och cykeltrafik är vikti-
ga frågor för centralorten. Komplettering med ytterligare 
serviceorter kan dock ske på längre sikt.

I serviceorterna satsas långsiktigt på service, nya bo-
städer, arbetsplatser, mötesplatser, gång- och cykelvägar 
och övrig infrastruktur samt koppling till stråkens snabba 
kollektivtrafik (gång- och cykelförbindelse och pend-
larparkering med laddstolpar). På så sätt kan man som 
boende eller företagare räkna med att kommunen har ett 
långsiktigt engagemang i orten, vilket kan göra att både 
boende och företagare vågar satsa på att etablera sig och 
stanna kvar i orten. 

Strukturbild för kommunens  
långsiktiga fysiska utveckling  

Utmaningar  
Ljungby kommun är till ytan en stor kommun med en 
utspridd befolkning utanför centralorten, fördelad på små 
orter till mindre tätorter. Denna förutsättning leder till att 
det är svårt att täcka upp den stora geografiska ytan med 
likvärdig servicetillgänglighet. Det är också svårt att mo-
tivera riktade satsningar på specifika orter framför andra 
orter. Servicetillgänglighet av god kvalité är viktig för de 
som väljer att bo utanför Ljungby stad och betydelsefull 
för att fler ska vilja flytta till kommunen. Bland annat är 
skola, kultur, fritid, rekreation och dagligvaruhandel vik-
tigt för att kunna täcka behovet av service på landsbyg-
den. Kvalitén på servicen kan vara svår att upprätthålla 
med tunt befolkningsunderlag. Både förskola/skola, kol-
lektivtrafik och dagligvaruhandel behöver ett tillräckligt 
kundunderlag för att de ska vara ekonomiskt försvarbara 
och kunna bevara kvaliteten. För en levande landsbygd 
är bredbandsutbyggnad viktig, men utbyggnaden kan på 
grund av kommunens storlek ta tid. Ljungby stad och de 
större tätorterna är beroende av landsbygden och de min-
dre orterna, liksom omvänt är landsbygden och de mindre 
orterna beroende av tätorternas utvecklingskraft.

Där det finns konkurrens om marken, som exempelvis 
inne i Ljungby tätort, behöver man hushålla med marken. 
Marken är en ändlig resurs och man behöver förtäta be-
byggelse så att mark kan bevaras för exempelvis framtida 
natur- och jordbruksmark. Förtätning innebär att istället 
för att sprida ut bebyggelse så samlas bebyggelse på min-
dre yta. En tät stad är mer tillgänglig, eftersom sträckorna 
är korta mellan olika målpunkter i staden, exempelvis 
busshållplats, dagligvaruhandel och förskola. E4.an och 
Ringvägen är tydliga barriärer i Ljungby stad som också 
begränsar utbyggnaden av staden. Dessutom finns en 
möjlig sträckning av höghastighetsjärnväg som innebär 
att delar av kommunens mark är reserverad för en even-
tuell järnväg. Det är därför en utmaning att hitta ny mark 
att exploatera och samtidigt förtäta och hushålla med 
marken.
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Mellan stråken möjliggör strukturbilden att befintliga 
värden i form av natur- och kulturmiljöer, friluftsliv samt 
jord- och skogsbruk kan sparas och utvecklas. Målsätt-
ningen är att här behålla befintlig service och möjlighet 
till arbetspendling. För orter som ligger på rimligt avstånd 
från stråken görs satsningar på att knyta upp dem till strå-
ken och deras goda tillgång på kollektivtrafik.  Mellan 
stråken sker inga större kommunala nysatsningar, men 
kommunen ställer sig positiv till privata initiativ som 
hjälper till att upprätthålla eller förbättra servicenivån. 

Bolmens östra strand är ett område som i förslaget till 
strukturbild ligger utanför utpekade stråk. Här bedöms 
dock potentialen för utveckling finnas på längre sikt, var-
för området pekas ut som ett utvecklingsområde. Områ-
det ligger vid sjön Bolmen från Bollstad/Tannåker i nord-
väst till Bolmstad i söder, på den östra sidan av Bolmen. 
Området har ett attraktivt läge längs med sjön Bolmen på 
1 till 2 mils avstånd från Ljungby. I detta område finns en 
hel del bebyggelsesamlingar i byar och gamla fritidshus-
områden. Inom utvecklingsområdet finns även ett flertal 
utpekade områden för landsbygdsutveckling i strandnära 
läge. Stråkfunktioner i och till området är främst koppla-
de till väg 555 och definieras som ett utvecklingsstråk. 

Grönstrukturen utgörs av sammanhängande områden 
med höga naturvärden, vilka är viktiga för både växt- och 
djurliv och människors möjlighet till rekreation. En de-
finierad grönstruktur möjliggör för ett mer strukturerat 
arbete med att bevara och utveckla natur- och rekreations-
värden samt integrera dem i samhällsplaneringen. Detta 
innebär att natur- och rekreationsvärden här ska visas 
särskilt hänsyn och att naturområden ska avsättas som 
naturreservat eller liknande. Grönstrukturen innefattar 
de områden som har de högsta naturvärdena, men även 
områden som är viktiga för att binda ihop dessa områ-
den till regionala grönstråk. De regionala grönstråken är 
avgörande för växt- och djurlivets möjlighet att fortleva 
och är därför av stor betydelse för biologisk mångfald 
och ekosystemtjänster. Grönstrukturens rekreationsvärden 
ska vara lättillgängliga och hanteras i form av både större 
rekreationsområden och mindre bebyggelsenära park- och 
grönområden. För grönstrukturen har även viktiga regio-
nala kopplingar utanför kommunen och svaga kopplingar 
inom kommunen definierats.
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I följande avsnitt beskrivs ett antal utmaningar inom ut-
valda strategiområden som Ljungby kommun står inför, 
samt ställningstaganden för att bemöta dessa. Utmaning-
arna har definierats utifrån problembilden i nulägesbe-
skrivningens tematiska avsnitt och beskrivningen av om-
världens påverkan i omvärldsanalysen. Strategiområdena 
med tillhörande ställningstaganden har främst tagits 
fram utifrån förslag i nulägesbeskrivningen och om-
världsanalysens förslag på prioriteringar för kommunens 
framtida arbete. 

Strategiområdena och ställningstagandena har arbetats 
om efter planprogrammet utifrån inspel från förvaltnings-
övergripande arbetsgrupper, fokusgrupper (invånare från 
olika platser i kommunen) och partigrupper. Förslagen 
har hållbarhetsbedömts och miljökonsekvensbeskrivits. 
De förslag som går i linje med målen för hållbart sam-
hällsbygganden har sedan lyfts in i översiktsplanens plan-
förslag. 

Planprogrammets strategiområden Miljökonsekvenser 
och Sociala konsekvenser har tagits bort som separata 
rubriker och ställningstagandena har arbetats in under 
övriga strategiområden. Själva konsekvenserna beskrivs 
i hållbarhets- och miljökonsekvensbeskrivningen. Kom-
munens beslutade fokusområden har påverkat både strate-
giområdena och ställningstagandena, vilket syns särskilt i 
strategiområdena Natur och vatten, Attraktiva bebyggel-
semiljöer samt Uppleva och göra. 

För att kommunens planering ska kunna hantera de frågor 
som är relevanta är det viktigt att det finns en tydlig bild 
av vilka utmaningar man står inför och att ha en tanke om 
hur de ska bemötas.

Översiktsplanen är i detta sammanhang viktig för att göra 
sammanvägningar mellan olika intressen samt att genom 
strategiområden med tillhörande ställningstaganden ta 
ställning till hur kommunen ser på olika frågor och hur 
man väljer att prioritera. Med hjälp av ställningstagande-
na kan kommunen dessutom ha en framförhållning för att 
kunna hantera oförutsedda händelser. Med allt snabbare 
förändringar i omvärlden blir behovet av att kunna bemö-
ta påverkan utifrån dessutom allt viktigare.

Planförslaget utgår ifrån en strukturbild och fem stra-
tegiområden som redovisar tillhörande utmaningar och 
ett antal ställningstaganden som bemöter utmaningarna. 
Strukturbilden är kommunens utvecklingsstrategi för 
kommunens utveckling och fungerar som ett paraply 
för strategiområdena. Den sätter ramarna för resterande 
ställningstaganden i underliggande strategiområden. Stra-
tegiområdena berör både rena samhällsplaneringsfrågor 
såväl som frågor om kommunens utveckling i ett bredare 
perspektiv, bland annat kopplat till social hållbarhet, iden-
titet, arbetsmarknad, näringsliv och utbildning:

• Infrastruktur och kommunikationer

• Natur och vatten

• Attraktiva bebyggelseområden

• Näringsliv och utbildning

• Uppleva och göra
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Utmaningar  
Ljungby kommuns storlek och utspridda befolkning har 
tillsammans med den goda tillgången till den nationella 
väginfrastrukturen stor betydelse för hur man rör sig i 
kommunen. Centralorten ligger strategiskt där de natio-
nellt viktiga E4:an och riksväg 25 möts, men har inte 
tillgång till järnvägstrafik. E4:an och riksväg 25 österut 
har huvudsakligen bra standard, medan vägförbindelserna 
till Halmstad och Älmhult behöver förbättras. Vägnätet 
i och i anslutning till Ljungby stad kan dock på grund av 
hänsyn till buller och trafiksäkerhet på längre sikt påverka 
stadens möjlighet att växa. 

Kollektivtrafiken består av busstrafik, vilken är relativt 
välutbyggd mellan Ljungby och intilliggande kommunhu-
vudorter men mer begränsad i Ljungby stad och till kom-
munens övriga orter. Resor i Ljungby kommun sker till 
stor del med bil. Att bilen och dess tillgänglighet under 
lång tid har varit utgångspunkten syns bland annat i väg-
utformning och tillgången på bilparkeringar. Vidare har 
det inte funnits någon helhetssyn på alla trafikslag eller 
någon prioritering av hållbara trafikslag. För en levande 
landsbygd är frågor om förbättrade pendlingsmöjligheter 
och vägunderhåll viktiga.

Trafikverket har från regeringen fått i uppdrag att planera 
för och bygga nya stambanor för höghastighetståg Stock-
holm-Göteborg och Stockholm-Malmö. Tänkta stations-
orter finns utpekade på de olika sträckorna, där de när-
maste stationerna för Ljungby kommun är Värnamo och 
Hässleholm. Den kortaste sträckan mellan dessa stationer 
går genom Ljungby kommun, men det finns inte någon 
bestämd sträckning genom kommunen. För att förtydliga 
planeringsförutsättningarna har kommunen definierat två 
möjliga järnvägskorridorer i nord-sydlig riktning genom 
kommunen, på varsin sida av staden. För båda sträck-
ningarna finns lämpliga lägen för en station vid Ljungby. 
En station kommer att kräva investeringar i anslutande 
infrastruktur och kollektivtrafik för att dess potential ska 
kunna utnyttjas maximalt. Höghastighetsjärnvägen kom-
mer att innebära påverkan på omgivningen både under 
byggtiden och när den är utbyggd – i form av bland annat 
buller, vibrationer, förändrad landskapsbild, barriäreffekt 
och begränsningar i markutnyttjande. I översiktsplanen 
reserveras i dagsläget inte något område för höghastig-
hetsjärnväg då dess läge är för oklart. Markanvändnings-
förslagen har dock tagits fram med hänsyn till utpekade 
möjliga järnvägskorridorer och lämpliga stationslägen, 
vilket också framgår i de markanvändningsförslag som 
berörs. 

Kommunen är i dagsläget beroende av omvärlden för 
sin elförsörjning och en utmaning är risken att de system 
vi har inte är tillräckligt robusta för att klara exempelvis 
kraftigare vindar. Elförsörjningen är en stor bidragande 
faktor till klimatförändringen varför den totala energi-
förbrukningen måste minska och andelen förnyelsebar 
energi öka.

Ställningstaganden 
• Hållbara trafikslag som kollektivtrafik, gång och cy-

kel ges högre prioritet i samhällsplaneringen, både 
vad gäller utbyggnad och skötsel. Viktiga målpunkter 
för hållbara trafikslag är större bostadsområden, ar-
betsplatser, busshållplatser, skola/förskola, offentlig 
och kommersiell service samt rekreationsmål som 
idrottsplatser och badplatser. 

• Strukturbildens stråk ska genomgående ha en hög 
standard för att kunna användas effektivt av huvudde-
len av kommuninvånarna för pendling, tjänsteresor, 
godstrafik och fritidsresor. I stråken sker de större 
satsningarna på trafikinfrastruktur och kollektivtrafik. 

• I de nationella/regionala stråken mot Halmstad och 
Älmhult ska infrastruktur och kollektivtrafik förbätt-
ras för att öka möjligheten till både person- och god-
stransporter. Mot Älmhult är både nuvarande väg 124 
och en tänkt förstärkt förbindelse förbi Hamneda och 
Pjätteryd utpekade som stråk. 

• Kollektivtrafiken inom kommunen samt till närlig-
gande kommuner ska förbättras och snabbas upp. 
Fokus ska ligga på hela-resan-perspektivet både för 
pendling, tjänsteresor, godstrafik och fritidsresor. För 
persontrafik är allt från möjligheten att byta trafik-
slag, hållplatsernas utformning, samåkningsplatser till 
tidtabellerna betydelsefulla. För att förenkla trafik-
slagsbyte är kollektivtrafik-noder med busshållplats, 
pendlarparkering för bil och cykel samt gång- och 
cykelförbindelse viktiga. 

• Förbättra kopplingen mellan Ljungby stad, serviceor-
terna och viktiga besöksmål (bland annat rekreations-
områden och kultur- och fritidsanläggningar) genom 
förbättrad kollektivtrafik och cykelvägar. 

• I Ljungby stad ska det planeras för effektiva stråk för 
cykel- och kollektivtrafik. 

• Arbeta brett för en station i Ljungby vid en eventuell 
höghastighetsjärnväg. Planera för två möjliga järn-
vägskorridorer genom kommunen på varsin sida av 
staden. En eventuell station i Ljungby ska planeras 
som en attraktiv bytespunkt för lokal och regional 
kollektivtrafik. Stationens närområde ska utvecklas 
med verksamheter, handel, bostäder och parkering. 

• Utveckla närtrafiken till att kunna användas både på 
kvällar och helger samt för att knyta ihop serviceor-
terna med sitt omland. 

• Använd mobility management-åtgärder för att genom 
attityd- och kunskapsförändringar öka andelen håll-
bara trafikslag och effektivisera användningen av in-
frastruktur och transporter samt förbättra folkhälsan. 
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• Satsa på att kunna erbjuda fibernät till alla i Ljungby 
kommun.

• Arbeta för att öka kommunens förnybara energipro-
duktion.
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Utmaningar 
Vårt sätt att leva har i dag kommit att påverka naturen i 
allt högre utsträckning, vilket har orsakat att flera av de 
viktiga miljöprocesser som vårt liv på jorden är beroende 
av överskrids så mycket att det på sikt hotar vår överlev-
nad. Detta yttrar sig genom bland annat klimatförändring-
ar och kraftigt minskad biologisk mångfald. Ett förändrat 
klimat har stor påverkan på miljön och bidrar till ett mer 
sårbart samhälle.

Klimatförändringarna beror huvudsakligen på utsläpp av 
växthusgaser, främst från förbränning av fossila bränslen 
för transporter, industri och energiutvinning. Ljungby 
kommun kommer att påverkas av framtida klimatför-
ändringar genom ökade temperaturer och förändrade 
nederbördsmönster. Vidare förväntas många typer av 
extrema vädersituationer bli vanligare och mer intensiva i 
Sverige i framtiden, till exempel värmeböljor och skyfall, 
samtidigt som scenarier visar att vädertyper som sträng 
kyla och snöfall blir mindre vanliga.  För att få bukt 
med klimatförändringen och dess följder måste en total 
omställning ske. Det är kommunens ansvar att påverka 
utvecklingen i en positiv riktning, bland annat genom att 
bidra till att minska utsläppen av växthusgaser, planera 
för ett hållbart samhälle samt att utveckla och förvalta 
byggnader och områden resurseffektivt.

I Sverige har den tydligaste effekten av klimatföränd-
ringen länge varit fler skyfall och ökade översvämnings-
problem, vilket har stor påverkan på infrastruktur och 
samhälle. Samtidigt kan tillrinningen under framtidens 
sommarperioder minska, med anledning av längre ve-
getationsperioder. 2018 drabbades Sverige av en torka 
som påverkade vegetationen, då långa perioder med hög 
värme, mycket sol och nästan inget regn gjorde att vege-
tationen hade svårt att överleva. Detta gjorde att bönder-
nas skördar minskade, djurbete torkade och priserna för 
grödor och djurfoder steg kraftigt. 

Kommunen har ett lokalt ansvar för klimatanpassning, till 
exempel ansvarar kommunen för att det finns fungerande 
vatten- och avloppsanläggningar, energi-och avfallsan-
läggningar samt skolor och omsorg. Med ökande neder-
bördsmängder blir dagvattenhanteringen allt viktigare. 
Här handlar det både om att mängden dagvatten behöver 
minimeras och att det dagvatten som bildas behöver han-
teras och renas på ett hållbart sätt. 

Flera av kommunens nu aktiva vattenskyddsområden är 
belägna inom riskområden för förorening och påverkan. 
Det gäller främst dricksvattentäkter belägna längs vägar 
som riskerar att drabbas vid eventuella olyckor och för-
oreningar. Flertalet vattenverk saknar dessutom reserv-
vattentäkter vilket gör systemet sårbart vid föroreningar 
och låga vattenstånd. Förändrade nederbördsmönster, 
skyfall och vattennivåer kan leda till en ökad rörlighet 
och utlakning av föroreningar i mark. Potentiellt kan det 
leda till stora skador på det lokala ekosystemet och vat-
tenförsörjningen. Vidare kan den ökade nederbördsmäng-
den komma att påverka avlopp i form av översvämmade 
avloppssystem, vilket kan resultera i smittspridning och 

förorening. Avlopp och jordbruk riskerar i sin tur att på-
verka sjöar och vattendrag i form av näringsläckage som 
kan resultera i övergödning av sjöar och vattendrag.

Till följd av temperaturhöjningen börjar sydliga klimat- 
och vegetationszoner att röra sig längre norrut i Sverige. 
En följd av ett mildare klimat kommer vara att jord- och 
skogsbruk förmodligen kommer producera mer, men 
också blir mer sårbart på grund av nya skadeorganismer 
som påverkar jord- och skogsbruk negativt. De riskerar 
tillsammans med andra invasiva arter (arter som inte före-
kommit naturligt i Sverige utan har flyttats hit) att orsaka 
problem för inhemska växter och djur, ekosystemet och 
samhället.

Den biologiska mångfalden hotas på sikt av förändrad 
markanvändning, exempelvis omvandlas naturmark till 
industrier, vägar och parkeringar. Åker- och betesmarker 
samt slåtterängar har i vissa fall brukats i århundraden 
och har därför ofta höga natur- och kulturmiljövärden 
kopplade till sig. Mängden historiska åker- och betesmar-
ker samt slåtterängar har minskat främst till följd av igen-
växning, Därmed riskeras både biologisk mångfald samt 
höga natur- och kulturmiljövärden att försvinna, vilket i 
sin tur medför att rekreationsvärden och allmänhetens till-
gång till dem försämras.

Ekosystemtjänster är ett annat ord för alla de produkter 
och tjänster som naturens ekosystem ger människan och 
som bidrar till vår välfärd och livskvalitet. Exempel på 
ekosystemtjänster är pollinering, naturlig vattenreglering 
och vattenrening samt naturupplevelser. 

Genom vår konsumtion och efterfrågan på energi och 
naturresurser har vi en stor påverkan på miljön. En vik-
tig förändring är att minska mängden avfall och i större 
utsträckning sluta kretsloppet genom att ta till vara avfall 
som en resurs. Den största utmaningen för kommunen 
gällande avfall består av att minska mängden avfall från 
hushållen och minimera mängden föroreningar som 
sprids från avfallsdeponier.
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Ställningstaganden 
• Utveckla kunskapen om biologisk mångfald och 

ekosystemtjänster för att kunna användas i samhälls-
planering och för att förbättra förutsättningen för det 
naturliga ekosystemet. 

• Grönstråk med natur-, kulturlandskap- och rekrea-
tionsvärden sparas och görs mer tillgängliga genom 
bland annat bättre gång- och cykelförbindelser. För 
att kunna bibehålla och utveckla dessa värden be-
höver värdekärnor, spridningskorridorer och viktiga 
gröna samband identifieras. 

• Inför möjliga exploateringar ska värdefulla träd och 
trädsamlingar inventeras. 

• Säkerställ att grönytor reserveras i samhällsplanering-
en genom att en grönytefaktor tas fram för planering 
av olika typer av områden.

• Avsätt områden för bebyggelsenära rekreation och 
orörd natur som naturreservat eller liknande. Säker-
ställ att ytor med högsta naturvärde (motsvarande 
naturvärdesklass 1) inte påverkas negativt vid explo-
atering vad gäller deras ekologiska funktioner eller 
värden. För ytor med högt naturvärde (motsvarande 
naturvärdesklass 2) kan avsteg i undantagsfall tillåtas 
men ska då kompenseras genom att förlorade värden 
ersätts på annan plats.

• Hänsyn ska tas till sammanhängande och aktiv jord-
bruksmark för att kunna bevara och utveckla odlings-
landskapet både för livsmedelsproduktion och utifrån 
dess naturvärde.

• Planera för träd som skyddar mot sol och värme vid 
vårdinrättningar, lekplatser och förskolor/skolor.

• Lättillgänglig natur- eller parkmark ska på grund av 
dess pedagogiska och hälsofrämjande egenskaper fin-
nas i anslutning till skolor/förskolor och äldreboende/
vårdinrättningar.  

• Byggnation i förorenade områden är ett sätt att bidra 
till att marksanering sker, varför det är en priorite-
ringsgrund vid planering av vilka områden som ska 
bebyggas.

• God vattenkvalitet eftersträvas i Ljungby kommun 
med dagvattenhantering och vatten- och avloppslös-
ningar.

• Dricksvattentäkterna ska hantera risker för låga vat-
tennivåer och påverkan av utsläpp, genom att behovet 
av reservvattentäkter är identifierat och åtgärdat.

• Områden med risk för ras och skred ska planeras för 
markanvändning som inte innehåller bebyggelse.

• Samhällsviktiga funktioner som vård, service, teknisk 
infrastruktur eller viktiga vägar ska inte planeras i 
områden där det finns risk för översvämning och öv-
rig markanvändning där ska anpassas efter beräknad 
högsta vattennivå. 

• Dagvattenhantering ska ske genom att lämpliga plat-
ser används för fördröjning, infiltration och rening av 
dagvatten. Lämpliga platser behöver därför identifie-
ras och reserveras för dessa ändamål. Genom att ut-
nyttja multifunktionella ytor kan dagvattenhantering 
ske på ytor som även har andra funktioner.  

• Inventera befintliga bebyggelseområden som är sär-
skilt utsatta för översvämning och föreslå åtgärder. 
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Ställningstaganden   
• I den fysiska planeringen möjliggöra för 35 000 

invånare 2035, vad gäller tillgång på bland annat 
bostäder, arbetsplatser, service och offentliga miljöer. 
Det är viktigt att kommunen och staden kan erbjuda 
attraktiva boendemiljöer. 

• Ny bebyggelse, rekreationsområden, viktiga be-
söksmål samt gång- och cykelvägar styrs till stråken, 
för att infrastrukturen ska användas effektivt och för 
att hållbara resor ska premieras. 

• Arbeta för ett varierat utbud av bostäder i fråga om 
upplåtelseformer, bostadsstorlek och arkitektoniska 
uttryck i arbetet med bostadsförsörjning och fysisk 
planering. Ett stort och varierat bostadsutbud är en 
förutsättning för att viktiga flyttkedjor ska stimuleras 
och kommunens befolkning ska öka. 

• Kommunen ska främja etablering och utveckling 
av mötesplatser som knyter ihop både platser och 
människor. 

• Värdefulla kulturmiljöer ska ses som en resurs för 
tillväxt och livskvalitet i kommunens samhällspla-
nering. Arbeta med att bevara, använda och utveckla 
värdefull befintlig bebyggelse samt att förbättra kun-
skap om kulturmiljö och göra den mer tillgänglig.

• Den muntliga berättartraditionen ska framhållas 
och speglas i den fysiska miljön genom exempelvis 
namngivning av platser som härrör från berättelser 
och sägen om platsen. 

• Bebyggelsemiljöer ska planeras så att miljöstörningar 
som buller och luft minimeras. 

• Se över möjligheten att ställa miljökrav på exploatö-
rer genom exempelvis markanvisnings- och exploa-
teringsavtal för att prioritera mer hållbara lösningar i 
infrastruktur- och bebyggelseutveckling. 

• Samhällsplaneringen ska bedrivas utifrån trygghets- 
och säkerhetsaspekter för att skapa och öka trygg-
hetskänsla för användaren av det offentliga rummet. 

• Satsning på att förstärka orternas identitet genom att 
identifiera styrkor att bevara och satsa på inom res-
pektive ort.

• Kommunen ska arbeta aktivt med att locka till sig fler 
byggaktörer och se över möjligheten att ställa utform-
ningskrav redan i planarbetet och i markanvisnings- 
och exploateringsavtal. 

• Arbeta för att möjliggöra boenden i strandnära lägen 
genom utpekade områden för landsbygdsutveckling 
i strandnära lägen (LIS). Nya LIS-områden planeras 
främst i stråkens närhet samt där service och tillgäng-
lig infrastruktur och kollektivtrafik finns. 

Generellt 

Utmaningar   
Befolkningstillväxt är viktig för kommunen då det skapar 
utvecklingspotential och skatteintäkter. Befolkningsmålet 
på 35 000 invånare år 2035 innebär en befolkningsökning 
på 1,2 % per år. Det innebär att kommunen måste arbeta 
aktivt med att locka till sig nya invånare samt behålla de 
som redan bor i kommunen. En utmaning är att skapa 
attraktiva miljöer som lockar till sig invånare i stort och 
specifikt gruppen unga vuxna. Unga vuxna är av stor be-
tydelse då de bidrar till att orter upplevs som attraktiva 
eftersom de ofta är med och skapar ett aktivt stadsliv och 
ett varierat kulturutbud, vilket i sin tur medför att fler fö-
retag vill etablera sig i kommunen. Unga vuxna har också 
ofta högre kompetens. Trivs gruppen unga vuxna i kom-
munen kommer de troligen stanna eller komma tillbaka 
till kommunen när de bildar familj.

En varierad bebyggelse vad gäller upplåtelseformer och 
storlekar på bostäder samt olika arkitektoniska uttryck 
medför att flera grupper av människor kan vilja flytta till 
kommunen. Hyresrätter efterfrågas bland annat av stu-
denter och unga vuxna. Varierad storlek på bostäder är 
viktig då den täcker olika behov, exempelvis efterfrågar 
ofta äldre mindre lägenheter då de vill flytta ifrån sin villa 
som blivit för stor. Villa- och radhusbebyggelse är viktig 
för att locka till sig barnfamiljer. För att täcka behovet för 
olika socioekonomiska grupper är varierade upplåtelse-
former mycket viktiga. I kommunen är det främst brist på 
flerbostadshus, både hyresrätter och bostadsrätter. Genom 
att aktivt planera för LIS-områden (landsbygdsutveckling 
i strandnära lägen) kan strandskydd upphävas vid byg-
gandet av bostäder i områden där det annars råder förbud 
mot att exploatera, vilket kan skapa nya attraktiva boen-
demiljöer.

Det behövs fler mötesplatser i kommunen, till exempel i 
form av parker och bibliotek. Mötesplatserna är viktiga 
för att kommunens invånare ska kunna träffa varandra, 
utbyta idéer och skapa tillit. En annan utmaning är att det 
finns fysiska och mentala barriärer. En fysisk barriär kan 
exempelvis vara en stor väg som delar av två bostads-
områden som gör det fysiskt svårt att ta sig mellan områ-
dena, vilket leder till att områdena kan bli isolerade från 
varandra. Mentala barriärer är barriärer som inte syns, 
men där de finns en tydlig gruppering mellan ”vi och de”. 
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Centralort 

Utmaningar  
Stadens attraktivitet är av stor betydelse för hela kommu-
nen och mycket av kommunens utveckling sker här. Det 
är därför viktigt att ha god planberedskap för både bostä-
der, arbetsplatser och service, särskilt med tanke på nuva-
rande befolkningsökning som till stor del sker i Ljungby. 
Ljungby stad behöver få en mer resurseffektiv och hållbar 
markanvändning och det ska därför tas fram en tydligare 
struktur för hur staden ska fortsätta utvecklas genom för-
tätning/omvandling, högre bebyggelse inom nya områden 
och nya attraktiva stadsdelar. Stadens utveckling begrän-
sas av trafikbarriärerna E4, 25:an, Ringleden och möjlig 
järnväg.

Ställningstaganden 
• Ny bebyggelse ska främst ske i form av central 

förtätning/omvandling och nyexploatering i direkt 
anslutning till staden. Att förtäta är ett sätt att bevara 
natur- och jordbruksmark samt att hålla ihop staden 
när befolkningen ökar.

• För att öka stadens attraktivitet och få en mer resur-
seffektiv markanvändning är det viktigt att särskilt 
stadens centrala delar förtätas med stadsmässig be-
byggelse och att nya områden för centrumändamål 
frigörs genom att centralt belägna industrier flyttas ut 
till nya attraktiva lägen. 

• Vid nyexploateringar utanför ringlederna i staden 
måste ringlederna anpassas till stadens utveckling. 
Nuvarande ringleder som byggts in av nya bostads-
områden byggs om till bostadsvägar. Ringlederna 
dras om i nya sträckningar utanför bostadsområdena 
samt trafiksäkra överfarter för gående och cyklister 
säkerställs över barriärerna.

Serviceorter 

Utmaningar  
Serviceorterna ska utvecklas för att kunna förse sitt 
omland med kommunal och kommersiell service. Det 
är därför viktigt att ha en planberedskap för kommunal 
och kommersiell service samt bostäder. Utvecklingen av 
bostäder behöver förstärka orternas struktur och skapa 
ett underlag för service.  Serviceorterna behöver kunna 
kopplas upp till kommunens stråk för en god kommuni-
kation mellan och till övriga orter, serviceorter och cen-
tralorten.

Ställningstaganden 
• I serviceorterna satsas långsiktigt på grundläggande 

kommunal service som förskola/skola, specialbo-
städer och hyresrätter. Vidare ska det finnas tillgång 
till mötesplatser i form av bibliotek, samlingslokal, 
idrotts/aktivitetsplats, tillgängliga rekreationsområ-
den och lekplatser.

• Det ska finnas möjlighet till kommersiell service 
(dagligvaruhandel med postutlämning, drivmedel 
m.m.) och arbetsplatser.

• Serviceorternas koppling till stråkens snabba kollek-
tivtrafik ska säkerställas med gång- och cykelförbin-
delse till externa busshållplatser och pendlarparkering 
med laddstolpar. 

• Ny bebyggelse sker i första hand i form av förtätning, 
men nyexploatering i direkt anslutning till orten kan 
också vara aktuell där det är lämpligt. 

• Centrumförnyelse kan i flera fall vara aktuellt. 

• Arbeta för att möjliggöra boenden i strandnära lägen 
genom utpekade områden för landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen (LIS).   

Utvecklingsområde Bolmens östra strand 

Utmaningar 
Det finns många intressen i detta område, framförallt 
exploateringsintressen och höga allmänna intressen så-
som riksintresset för det rörliga friluftslivet och fiske, 
kultur- och naturvärden samt ytvattentäkt till Skåne. För 
delar av ytvattentäkten är det ansökt om inrättande av 
vattenskyddsområde. De höga allmänna intressena och 
ett högt exploateringstryck är utmanande för kommunen 
att hantera.  Kommunen äger inte så mycket mark i områ-
det, förutom i Bolmstad hamn och i samhällena Bollstad 
och Tannåker. Eftersom området är attraktivt för boende, 
turism och friluftsliv är det viktigt att det finns både kom-
munal och kommersiell service i området. 

En av utmaningarna i området är lösningen av vatten- och 
avlopp. Många anläggningar utmed sjön Bolmens östra 
strand klara inte dagens krav och en helhetlig lösning är 
en förutsättning för framtida planläggning och exploa-
tering i området. En annan utmaning i området när det 
gäller tillgänglighet är att området inte kan nås hela vägen 
från centralorten med gång- och cykel. 

Ställningstaganden  
• Ny bebyggelse för bostäder, kommunal och kommer-

siell service bör i första hand placeras där service, 
infrastruktur och kollektivtrafik finns samt i utpekade 
LIS-områden. 

• Busstrafiken bör utökas genom utvecklingsområdet, 
på sträckan mellan Bollstad och Ljungby, för att möj-
liggöra arbetspendling.  

245



22

• Förbättra kontakten mellan staden och sjön Bolmen 
genom en separat gång- och cykelväg längs hela 
sträckan genom utvecklingsområdet mellan Ljungby 
och Bollstad. 

• Hänsyn ska tas till natur- och kulturvärden i fortsatt 
planeringsarbetet enligt ställningstaganden under 
strategiområdet Natur och Vatten.

Landsbygd   

Utmaningar 
Landsbygden utanför kommunens stråk är viktig ur ett 
kultur- och naturintresse och behöver utvecklas för rekre-
ativa värden och för bevarande av värdefulla naturstråk 
och kopplingar. Områden som är attraktiva utifrån ett 
LIS-perspektiv ska nyttjas och utvecklas. En utmaning i 
områden utanför stråken är kommunikationen till stråken 
och orterna.

Ställningstaganden  
• Nya områden för landsbygdsutveckling i strandnära 

lägen ska främst användas för etablering av boende, 
service och besöksnäring samt lokaliseras i första 
hand inom stråkens närområde, inom utvecklings-
området Bolmens östra strand samt där service och 
tillgänglig infrastruktur och kollektivtrafik finns.  Så-
dana etableringar kan stödja landsbygden i att behålla 
offentlig och kommersiell service samt öka tillgången 
på arbetstillfällen. 

• Befintliga värden i form av natur- och kulturmiljöer, 
friluftsliv samt jord- och skogsbruk ska kunna sparas 
och utvecklas.

• För orter som ligger på rimligt avstånd från stråken 
görs satsningar på att knyta upp dem till stråken och 
deras goda tillgång på kollektivtrafik, genom bland 
annat gång- och cykelvägar och pendlarparkeringar.
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Utmaningar
Ljungby kommun är en relativt liten arbetsmarknad, 
varför det inte finns så många olika branscher och yr-
ken representerade. Ljungby kommun har en låg in- och 
utpendling, vilket gör att arbetsmarknaden för de flesta 
avgränsas till kommunen. Näringslivet domineras av till-
verkningsindustri, vilken är exportinriktad och känslig för 
konjunkturförändringar och utlokalisering. Tjänstesek-
torn, till exempel olika typer av service, är jämförelsevis 
liten men ökar över tid. Utvecklingen av nya och befint-
liga branscher kan dock gå snabbare. Olika branscher 
påverkar samhällsplaneringen olika genom skilda förut-
sättningar och behov, bland annat vad gäller lokalisering 
och omgivning.

Den begränsade branschbredden innebär att smalare yr-
kesgrupper har svårt att hitta jobb i Ljungby kommun 
samt gör det svårt att matcha efterfrågan och utbud av 
kompetens. Arbetslösheten är generellt låg, men är högre 
hos utrikes födda och ungdomar. I framtiden kommer det 
att vara färre unga som träder in på arbetsmarknaden i 
jämförelse med antalet som går i pension, vilket kan leda 
till att det blir brist på arbetskraft. I Ljungby kommun är 
det liksom i de flesta kommuner som inte är storstäder 
eller universitetsorter fler som flyttar ut än som flyttar in 
bland unga vuxna, vilket också är ett problem för kompe-
tensförsörjningen. Den genomsnittliga utbildningsnivån 
i Ljungby kommun är låg, vilket syns på andelen i yrkes-
verksam ålder med eftergymnasial utbildning.

 Ställningstaganden
• Planera attraktiva platser för olika typer av branscher 

utifrån deras olika behov – yteffektiva kunskapsinten-
siva företag centralt i staden/orterna och platskrävan-
de verksamheter externt i anslutning till orterna vid 
stråken (med möjlighet till skyltläge vid stråken som 
E4 och 25:an). 

• Öka branschbredden genom att utveckla tjänstesek-
torn, bland annat inom upplevelse- och besöksnäring-
en. 

• Arbetsmarknaden ska utökas genom förbättrad möj-
lighet till arbetspendling. Både infrastrukturen och 
kollektivtrafiken behöver då förbättras, i första hand i 
stråken. 

• Utöka möjligheten till utbildning i Ljungby utifrån 
näringslivets och kommunens efterfrågan samt inom 
kommunens fokusområden (exempelvis vattenfrå-
gor).

• Utvecklingen inom distansarbete och e-handel behö-
ver följas, då den kan påverka hur vi fysiskt planerar 
för arbetsplatser och arbetspendling. 
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Utmaningar
Attraktiva miljöer handlar inte enbart om boende utan 
också om exempelvis natur- och kulturmiljöer samt 
offentliga mötesplatser. Denna typ av miljöer kan vara 
viktiga som besöksmål och för den lokala identiteten, 
samt som resurs för tillväxt och livskvalitet. Kunskapen 
om natur- och kulturmiljö behöver förbättras för att aktivt 
kunna arbeta med och förstå dessa miljöer. Att ta tillvara, 
använda och utveckla arkitektoniska och kulturhisto-
riska värden, och att tolka och bygga vidare innebär att 
attraktiva bebyggelsemiljöer utvecklas. Det kan exem-
pelvis innebära att man bevarar en gammal industrimiljö 
som får ett nytt användningsområde. Attraktiva miljöer 
handlar också om tillgång på rekreationsområden såsom 
det kommunala naturreservatet Kronoskogen och andra 
naturreservat och kulturmiljöer inom kommunen. Även 
strandområden kan ses som attraktiva platser för rekrea-
tion och friluftsliv. Idag hanterar inte översiktsplanen på 
ett tydligt sätt hur områden med rekreativa värden ska 
sparas. Det måste också finnas ett utbud av kultur och fri-
tidsaktiviteter för att kommunen ska anses vara attraktiv. 
Vidare är attraktiva offentliga miljöer viktiga som sociala 
mötesplatser.

En stark identitet för kommunen är viktig, då den binder 
samman kommunen och stärker kommunens varumär-
ke utåt. Kommunens identitet kan skapa en bild av vad 
kommunen är och kan vara, samt vad kommunen har att 
erbjuda både besökare och invånare. En identitet kan i sin 
tur bidra till att fler företag och människor vill flytta till 
eller besöka kommunen. Det är viktigt att fånga upp en 
bredd av identiteter och förankra dem bland invånarna i 
kommunen. Den muntliga berättartraditionen är speciell 
för kommunen och skulle kunna vara en del i en sådan 
identitet och även något som kan öka turismen inom 
kommunen. 

 Ställningstaganden
• Säkerställ god tillgång till bostadsnära naturområden 

för rekreation, vilka är tillgängliga och attraktiva.  

• Målen för tillgänglighet i gällande grönstrukturplaner 
för lekplats, grannskapspark, grönyta och rekreations-
område ska tillämpas i all planering i större bebyg-
gelseområden. Definitionen av de olika typerna av 
grönområdena behöver kompletteras vad gäller bland 
annat innehåll, utrustning och tillgänglighet. 

• Anlagd lekplats - inom 200 meter utan att pas-
sera någon större, trafikerad gata.

• Grannskapspark - om minst 1 hektar inom 200 
meter utan att korsa någon större, trafikerad 
gata.

• Grönyta - minst 5 hektar inom 500 meter utan 
att korsa någon större, trafikerad gata.

• Rekreationsområde - inom 800 meter. I rekrea-
tionsområdet ska man kunna promenera minst 
1 km på stigar i naturmark eller betesmark.

• Ljungby stad ska fungera som en viktig arena för kul-
tur. Utveckla kvarteret Fritiden och dess närområde 
som navet för idrotten i kommunen.

• Förbättra möjligheterna till en aktiv fritid för unga 
vuxna genom att etablera mötesplatser, aktiviteter, 
attraktiva miljöer och plats för evenemang. 

• Utveckla kommunens identitet tillsammans med 
kommuninvånarna, till exempel genom medborgardi-
alog och ortsanalys. 

• Utveckla besöksnäringen genom att satsa på miljöer 
och aktiviteter kopplade till kommunens fokusområ-
den vatten och muntlig berättartradition.

• Platser som är intressanta för besöksnäring eller 
som natur- och kulturmiljö ska tillgängliggöras för 
allmänheten/besökande både fysiskt och genom att 
information blir lättillgänglig. 

• I översiktsplanen reserveras mark för fritid, kultur 
och rekreation.
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Markanvändning och åtgärder
I följande avsnitt presenteras användningsförslag för 
mark och- vattenområden utifrån strategiområdenas 
ställningstaganden. Markanvändningsförslagen är inde-
lade geografiskt utifrån strukturbilden med Ljungby som 
centralort och de fyra serviceorterna Hamneda, Lagan, 
Lidhult samt Ryssby. Förutom markanvändningsförslag 
presenteras också åtgärder i form av fortsatt utredning 
eller andra åtaganden som inte syns i kartan. Vind-
kraftsområden och LIS-områden (landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen) presenteras också. Vidare presenteras 
möjliga åtgärder vad gäller hållbara trafikslag som kol-
lektivtrafik och gång- och cykeltrafik i ytterligare orter. 
Förslagen har hållbarhets- och konsekvensbedömts, ana-
lysen finns att läsa i bilagan ”Hållbarhets- och miljökon-
sekvensbeskrivning”.    

Markanvändningsförslagen visar på möjliga nya framtida 
bebyggelseområden i Ljungby, serviceorterna och utveck-
lingsområdet Bolmens östra strand. Vidare presenteras 
förslag på möjliga åtgärder vad gäller hållbara trafikslag 
som kollektivtrafik och gång- och cykeltrafik i ett antal 
orter utöver centralort och serviceorter. Dessa orter ligger 
i anslutning till stråken eller har andra funktioner som 
skola eller kollektivtrafik.   I centrala Ljungby finns också 
förslag i omvandlingsområden från industri till centrum-
verksamhet. 

I översiktsplanen reserveras i dagsläget inte något område 
för höghastighetsjärnväg då dess läge är för oklart. Mar-
kanvändningsförslagen har dock tagits fram med hänsyn 
till utpekade möjliga järnvägskorridorer och lämpliga 
stationslägen, vilket också framgår i de markanvänd-
ningsförslag som berörs.

Definitioner

Bostadsområden
Med bostäder avses boende med varaktig karaktär. Det 
kan vara en- och tvåbostadshus samt flerbostadshus. Oli-
ka typer av kategoribostäder såsom studentbostäder, se-
niorbostäder och även gruppbostäder som innefattar viss 
omsorg kan ingå. I bostadsområden kan även grönytor, 
förskola, kontor och verksamheter som inte är störande 
ingå.

Industri
Med industri avses verksamheter för produktion, lager, 
partihandel i större format eller verksamheter som kan 
var farlig eller störande för sin omgivning. Här kan även 
markanvändning som grönytor och kontor ingå.

Verksamheter
Med verksamheter avses tillverkning, lager och handel 
som inte är farlig eller störande för omgivningen, samt 
kontor och grönytor.

Centrum
Med centrum avses användning för handel, kontor, bostä-
der, grönytor, samlingslokaler och verksamheter i centralt 
belägna områden. 

Grönstruktur
I markanvändningsavsnittet redovisas även grönytor med 
natur- och rekreationsvärden för att säkerställa att dessa 
värden kan bevaras och utvecklas på ett bra sätt samt bli 
mer integrerade i samhällsplaneringen. Grönytorna har 
definierats utifrån genomförda inventeringar av biolo-
giska och rekreativa värden och gjorda analyser av dessa 
samt länsstyrelsens ”Regional handlingsplan för grön 
infrastruktur”. I inventeringarna av rekreationsvärden har 
viktiga större områden och stråk definierats, medan det i 
inventeringarna av naturvärden har pekats ut de områden 
som har de största naturvärdena (enligt SIS-standard för 
naturvärdesinventering). I arbetet med handlingsplanen 
för grön infrastruktur har bland annat regionala lövskogs-
stråk definierats, med särskild fokus på ädellövträd. Även 
de kommunala grönstrukturplanerna för Ljungby, Lagan, 
Lidhult och Ryssby har använts för att definiera park- och 
rekreationsytor.

Grönytorna är tänkta som platser som allmänheten ska ha 
tillgång till och kan i första hand innehålla markanvänd-
ning som är förenlig med det, som parker, lekplatser, vis-
sa fritidsanläggningar och gång- och cykelvägar. Rekrea-
tionsvärdena kan i många fall förstärkas genom förbättrad 
skötsel, tillgänglighet och utrustning. Naturvärden bör 
generellt hanteras genom att växtlighet bevaras och i vis-
sa fall, där grönstråken är svaga, genom att växtligheten 
eller rekreationsmöjligheterna förstärks. Grönstrukturen i 
orterna länkas i många fall ihop med regional grönstruk-
tur utanför orterna. 

Trafikslag
Markanvändningsförslagen visar även åtgärder vad gäl-
ler hållbara trafikslag som kollektivtrafik och gång- och 
cykeltrafik. Dessa åtgärder har utgått från hur trafikin-
frastrukturen och rörelseströmmarna ser ut samt var det 
finns viktiga målpunkter. Som viktiga målpunkter för 
gång- och cykelvägar räknas främst större bostads- och 
arbetsplatsområden, viktig offentlig och kommersiell 
service, skola/förskola, kollektivtrafiknoder samt rekrea-
tionsområden som idrotts- och badplats. Förslagen utgår 
från strategiområdenas ställningstaganden kring hållbara 
trafikslag och definierar möjliga åtgärder för att leva upp 
till ställningstagandena. 
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Markinköp
I de områden där kommunen inte äger marken vid över-
siktsplanens antagande behöver kommunen arbeta för att 
köpa in marken för fortsatt planläggning enligt översikts-
planens förslag. Markinköp kan också vara aktuella för 
områden som inte är exploateringsförslag på utan för att 
skapa kommunalt naturreservat eller andra rekreationshö-
jande insatser.

På kartan har användningsförslagens ungefärliga utsträck-
ning markerats. Förslagens avgränsningar har ritats med 
hänsyn till natur- och kulturvärden samt andra relevanta 
allmänna intressen genom en analys av hållbarhets- och 
miljöaspekter. Avvikelser från dessa kan behöva göras i 
det fortsatta planarbetet med hänsyn till terräng, fastig-
hetsgränser och andra allmänna intressen eller riskområ-
den. 
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Ljungby
Stadens attraktivitet är av stor betydelse för hela kommu-
nen och mycket av kommunens utveckling sker här. Det 
är därför viktigt att ha god planberedskap för både bostä-
der, arbetsplatser och service, särskilt med tanke på nuva-
rande befolkningsökning som till stor del sker i Ljungby. 
Ljungby stad behöver få en mer resurseffektiv och hållbar 
markanvändning och det ska därför tas fram en tydligare 
struktur för hur staden ska fortsätta utvecklas genom för-
tätning/omvandling, högre bebyggelse inom nya områden 
och nya attraktiva stadsdelar. Stadens utveckling begrän-
sas av trafikbarriärerna E4, 25:an, Ringleden och möjlig 
järnväg.

Bostadsområden 

Område 1
Området ligger norr om väg 25, öster om ån Lagan och 
väg 616. Området ligger dessutom i anslutning till ri-
danläggningen Ljungby ridklubb. I detta område finns 
möjligheter att skapa större bostadstomter i lantlig miljö. 
Området har avgränsats med hänsyn till jordbruksmarken 
och översvämningsrisken väster om området. Kommunen 
äger inte marken.

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Bibehålla öppna siktlinjer mellan husen ned mot ån 
Lagans dalgång. 

• Behålla skyddsområde mot ridanläggningen.

• Behålla skyddsavstånd mot den tänkta korridoren för 
höghastighetsjärnväg.

• Rening av dagvattnet innan det når ån Lagan. 

Område 2 och 3
Områdena ligger norr och söder om väg 25 i norra delen 
av centralorten delvis utmed ån Lagan. I område 2 före-
slås användningen bostäder och en blandad användning 
med centrumverksamheter i sydvästligaste delen. Där 
centrum och bostäder blandas kan bebyggelsen ske mera 
tätt. I område 3 föreslås användningen bli bostäder. Kom-
munen äger en del mark närmast väg 25 och en bit norrut 
i område 2, resten är privatägd.

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Hänsyn till jordbruksmarken i norr och öster där ban-
vallen går.

• Översvämningsrisken ska beaktas.

• De geotekniska förutsättningarna i norra delen av 
område 2 behöver utredas. 

• Skapa koppling för lövträdsstråket öster och väster 
om Riksettan samt söder och norr om väg 25.

• Skapa koppling för fotgängare och cyklister till indu-
striområdet väster om områdena och till kollektivtra-
fiknoden vid Myrebo.

• Rening av dagvattnet innan det når ån Lagan.

• Buller från väg 25.

Område 4
Detta område ligger utmed Märta Ljungbergsvägen vid 
Sunnerborondellen och föreslås bebyggas med bostäder. 
Det finns ett planuppdrag för ”Djupadal” samt ”Sågver-
ket” att utgå ifrån i planeringen av områdena. Syftet med 
detaljplanen för Djupadal är att förtäta staden med bo-
stadsbebyggelse i form av radhus samt att ändra detaljpla-
nen för befintligt bostadshus så att användningen stämmer 
med planen. För ”Sågverket” är syftet med planuppdraget 
att möjliggöra bostadsbebyggelse i varierande höjder 
samt plats till en förskola. Det ska även skapas olika mö-
tesplatser, så som till exempel park och lekplatser. Kom-
munen äger all mark i området.

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Koppla samman de två områdena ”Sågverket” samt 
”Djupadal” för bostäder för att få till en bra helhets-
lösning både vad gäller utformning av kvartersstruk-
tur samt tillgängligheten mellan områdena.

• Skapa gång- och cykelförbindelse från bostadsområ-
det till naturområdena öster och norrut samt till nya 
industriområden. 

• Geotekniken i nordvästra samt sydöstra delen efter-
som marken inte är fast.

• Planera för planterade parkområden med lövträd för 
att motverka värmeöar. 

• Bevara större tallar i områdets yttre kanter.

• Rening av dagvatten från hårdgjorda ytor innan det 
når grundvattnet.

Område 5
Området är en fortsättning på bostadsområdet Replösa 
Björket och föreslås få användningen bostäder samt cen-
trumverksamheter närmast korridoren för höghastighets-
järnvägen. Kommunen äger en del mark i området.

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Nödvändiga skyddsåtgärder mot buller från ny ring-
led samt den eventuella järnvägen öster om området 
samt vägtrafikbuller från Rv.25 norr om området.

• Planera området för att ansluta till föreslagen ny ring-
led från Sollidenrondellen ut till väg 25. 

• Behålla ett skyddsavstånd österut mot den tänkta kor-
ridoren för höghastighetsjärnvägen.
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• Gång- och cykelförbindelse från området till bostads-
områden söderut samt centrum.

• Gravfälten och Banvallen i väster samt befintligt lant-
bruk.

• Skogsbrukets värde eftersom området utgörs av pro-
duktionsskog.

• Rening av dagvattnet från området innan det når ån 
Lagan. 

Område 6
Området ligger intill Sickingevägen söder om Replö-
sabron och föreslås få användningen bostäder. Det finns 
ett planuppdrag för området med syftet att möjliggöra 
bostadsbebyggelse i upp till tre våningar och att tillgäng-
liggöra ån Lagan för allmänheten.

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Nödvändiga skyddsåtgärder mot trafikbullret från 
Norrleden norr om området.

• De geologiska förutsättningarna närmast ån, marken 
är inte fast i genomsnitt på 50 m. brett område när-
mast strandkanten.

• Översvämningsrisken ska beaktas.

• Bevara större ädellövträd i sammanhang närmast ån 
för att motverka värmeöar.

• Tillgängligheten till ån Lagan för allmänheten samt 
koppla ihop gång- och cykelvägar med omkringlig-
gande gång- och cykelvägar.

• Bibehålla öppna siktlinjer mellan husen ned mot ån 
Lagans dalgång. 

• Rening av dagvattnet innan det når ån Lagan.

Område 7
Området ligger utmed Östra Ringvägen mellan Solliden-
rondellen och Hångersrondellen samt är föreslaget för 
bostäder. En del av marken, närmast Ringleden ägs av 
kommunen, resten är privatägd mark. Området har av-
gränsats med hänsyn till de geologiska förutsättningarna.

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Skapa mötesplatser i området i form av lekplatser 
samt rastplatser för både sociala och rekreativa vär-
den.

• Tillgängligheten till rekreativa och naturvärden med  
utblickar i öppna landskap och åkermark. 

• Vattenförrättning i nordvästra hörnet.

• Nödvändiga skyddsåtgärder mot trafikbullret från 
östra Ringvägen.

• Utreda skogens värde.

• Ädellövskogssamband i sydvästra delen som sträcker 
sig över andra sidan Ringleden in mot ån och cen-
trum.

• Bevara större tallar i området.

• Gravfält i södra delen.

• Korridor för höghastighetsjärnväg i öster samt kraft-
ledningsgata med 50 kV-ledningar.

• Rening av dagvatten innan det når ån Lagan. 

Område 8
Detta område ligger söder om område 7 och söder om 
väg 124. Området föreslås utvecklas med bostäder. Om-
rådet har avgränsats med hänsyn till höga natur- och kul-
turvärden väst och sydväst om området. Kommunen äger 
inte marken.

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Korridor för möjlig höghastighetsjärnvägen öster om 
området.

• Planera för mötesplatser i form av lekplatser eller 
andra parkliknande funktioner.

• Koppla ihop område 7 och 8 samt centrum på ett tra-
fiksäkert sätt för fotgängare och cyklister. 

• Koppla ihop området för fotgängare och cyklister 
med naturområdet väster om området.

• Gårdsmiljöerna runt om samt siktlinjer mot det öppna 
landskapet mellan ny bebyggelse.

• Rening av dagvattnet innan det når ån Lagan.

Område 9
Området ligger intill Gravfältet Högarör i sydöstra delen 
av centralorten väster om Kvänjarp och föreslås utvecklas 
med bostäder. Området har avgränsats med hänsyn till 
kultur och naturvärden. Marken i området är privatägd.

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Kraftledningsgatan i öst och norr om området.

• Planera för mötesplatser i form av lekplatser eller 
andra parkliknande funktioner.

• Högre radonvärden i nordöst som behöver utredas.
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• Koppla ihop områdena 9 och 10 på ett tillgängligt sätt 
för fotgängare och cyklister samt koppla upp området 
till det värdefulla natur- och rekreationsområden mot 
Höslänga och Kvänjarp, samt sydväst. 

• Utreda skogsbrukets värde.

• Rening av dagvattnet innan det når ån Lagan.

Område 10
Området ligger nordväst om område 9, utmed ån Lagan 
och Pilgrimsleden samt intill det värdefulla naturområ-
det i nordöst. Området föreslås utvecklas med bostäder. 
Avgränsningen av området har skett med hänsyn till över-
svämningsriskerna samt kultur- och naturvärden. Kom-
munen äger en del mark i norra delen, resten är privatägd.

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Koppla ihop områdena 9 och 10 på ett tillgängligt sätt 
för fotgängare och cyklister samt koppla upp området 
till det värdefulla natur- och rekreationsområden mot 
Höslänga och Kvänjarp samt söderut. 

• De geotekniska förutsättningarna behöver utredas 
eftersom marken inte är fast. 

• Bibehålla öppna siktlinjer mellan husen ned mot ån 
Lagans dalgång. 

• Rening av dagvattnet innan det når ån Lagan.

Centrum

Område 11
Detta område ligger väster om E4 och söder om Bolm-
stadsvägen mellan verksamhetsområdena Karlsro i söder 
och Eka industriområde i norr. Eftersom området ligger 
på nära avstånd till centrum och intill det västra alterna-
tivet för högshastighetskorridoren, föreslås detta område 
som lämpligt för ett framtida stationsområde. Området 
föreslås användas för centrum, bostäder samt icke störan-
de verksamheter. Området har avgränsats med hänsyn till 
spridningskorridorer för lövskogssamband norr och söder 
om området samt gravfälten.

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Buller från E4

• Gång- och cykelförbindelse med industriområdet sö-
derut, norrut samt mot centrum.

• Planterade områden med träd för att motverka framti-
da värmeöar och för att bevara svala platser.

• Skapa passager till natur- och rekreationsområden 
runt om området. 

• Utreda skogens värde, söder om området finns anmäl-
ningspliktigt område för avverkning.

• Dagvattenhanteringen i området både för rening och 
för att klara mängden vatten som kan uppstå vid sky-
fall. 

Område 12
Området omfattar större delen av centrala Ljungby inklu-
sive Gästgivaregården, området vid Ljungby kyrka och 
Ljungby lasarett, kvarteren Violen, Aspebacken, Gänget 
och Linné m.fl. ända ned till ån Lagan. Området föreslås 
förtätas med bostäder, service, mötesplatser och icke stö-
rande verksamheter. Den mesta kvartersmarken i området 
är privatägd.

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• De geotekniska förutsättningarna vid nybyggnation 
eftersom marken i huvudsak inte är fast i området.

• Föroreningar i kvarteren Aspebacken, Gänget och 
Linné.

• Översvämningsriskerna vid beräknade högsta flöden i 
östra delen av området. 

• Koppla ihop centrum och årummet genom tillgäng-
lighetsanpassade och sammanhängande stråk. 

• Kulturhistoriska värden inventerade i det nya kultur-
miljöprogrammet för Ljungby kommun. 

• Tidig dialog med befintliga verksamheter i södra de-
len av området om omvandlingen och möjligheterna 
med omlokalisering.

Område 13
Området ligger i östra delen av centralorten intill Sol-
lidenrondellen och utmed Vislandavägen. Det finns ett 
planuppdrag för området med syfte att skapa ett nytt 
bostadsområde med F-9 skola och mindre verksamheter. 
Eftersom området ligger relativt nära centrum och intill 
den östliga korridoren för höghastighetsjärnvägen, finns 
goda möjligheter för ett framtida stationsläge här. Om-
rådet föreslås därför få en blandad användning med cen-
trum, bostäder, skola, icke störande verksamheter. Tätare 
bebyggelse med icke störande verksamheter samt centru-
manvändning närmast korridoren för höghastighetsjärn-
vägen. Kommunen äger marken.

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Buller från östra Ringleden och Vislandavägen.

• Skyddsavstånd till korridoren för höghastighetsjärn-
vägen i öster.

• 50 kV ledningen väster om området.

• Koppla samman gång- och cykelvägnät på ett trafik-
säkert sätt både inom det nya området samt till befint-
ligt bostadsområde väster om detta område och mot 
centrum.
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• Planera området utifrån en eventuell ny ringled från 
Sollidenrondellen ut till väg 25.

• Bevara/planera planterade områden med träd för att 
motverka framtida värmeöar.

• Utreda skogens värde.

• Lövskogssamband i västra delen av området i 
nord-sydlig riktning och sammanhanget västerut.

• Dagvattenhanteringen i området både för rening och 
för att klara mängden vatten som kan uppstå vid sky-
fall.  

Industri och verksamheter

Område 14
Detta område sträcker sig norr om väg 25 mellan Rikset-
tan och väg E4. Området föreslås utvecklas med industri. 
Området har avgränsats med hänsyn till riksintresset för 
kulturmiljö samt skyddsområde för vattentäkt. Kommu-
nen äger en del mark i södra området, resten är privatägd.

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Placeringen av framtida byggnader för att skapa ac-
ceptabla utemiljöer för anställda pga. av vägtrafikbul-
ler från E4 och väg 25. 

• Skapa gång- och cykelförbindelse från området till 
kollektivtrafiknoden vid Myrebo samt koppla ihop 
området med framtida industriområde väster om E4 
och framtida bostadsområden öster och söderut. 

• Hanteringen av dagvatten inom området som klarar 
både rening och mängd vid framtida skyfall, samt an-
dra skyddsåtgärder för att minska föroreningsrisken 
av vattenskyddat område intill områdets östra sida 
samt ån Lagan.

• Bevara/planera planterade områden med träd för att 
motverka framtida värmeöar.

• Utreda skogens värde.

• Bevara ädellövsstråket närmast väg 25 och E4.

• Riksintresseområdet för kulturmiljö norr och öster 
om området. Ta hänsyn till riktlinjerna i det kommu-
nala kulturmiljöprogrammet. 

• Vattenskyddsområde för grundvatten.

Område 15
Området sträcker sig längs med väg E4 norr om befintligt 
industriområde och föreslås utvecklas med industri. Här 
finns dessutom ett planuppdrag med syfte att planlägga 
marken för industri. Området har avgränsats med hänsyn 
till korridoren för den eventuella höghastighetsjärnvägen 
österut. Kommunen äger en del av marken i södra delen 
av området, resten är privatägd.

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Buller från E4 samt väg 25 vad gäller framtida an-
ställdas utemiljö. 

• Sammanhängande gång- och cykelväg till och i 
området som binder ihop industriområdena söderut, 
öster om E4 samt kopplas till kollektivtrafiknoden vid 
Myrebo.

• Hanteringen av dagvatten inom området som klarar 
både rening och mängd vid framtida skyfall samt an-
dra skyddsåtgärder för att minska föroreningsrisken 
av grundvattnet.

• Bevara/planera planterade områden med träd för att 
motverka framtida värmeöar.

• Utreda skogens värde.

• Bevara de öst-västliga ädellövstråket i södra delen av 
området.

Område 16
Området föreslås utvecklas med industri eftersom det blir 
en naturlig fortsättning av det planlagda industriområdet 
söderut. Området har avgränsats med hänsyn till korrido-
ren för den eventuella höghastighetsjärnvägen väster om 
området samt lövskogssambandet norr om området. Mar-
ken är privatägd.

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Buller från E4 vad gäller framtida anställdas utemiljö. 

• Sammanhängande gång- och cykelväg till och i om-
rådet som binder ihop industriområdena söderut och 
verksamhetsområdet norrut och öster om E4. 

• Hanteringen av dagvatten inom området som klarar 
både rening och mängd vid framtida skyfall samt an-
dra skyddsåtgärder för att minska föroreningsrisken 
av grundvattnet.

• Bevara/planera planterade områden med träd för att 
motverka framtida värmeöar.

• Utreda skogens värde.
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• Området avgränsas norrut med hänsyn till gravfältets 
gränser. Denna avgränsning skapar ett grönsläpp mel-
lan område 16 och 11 som är viktig för såväl sprid-
ningskorridoren samt tillgängliggör naturområdet 
västerut för gående och cyklister öster om E4.

Område 17
Området ligger långsmalt längs med E4 i kilen mellan 
väg 25 och E4 väster om befintligt verksamhetsområde 
Rosendal. Området har avgränsats med hänsyn till den 
västra korridoren för den eventuella höghastighetsjärn-
vägen samt fornlämningarna väster om området. Kom-
munen äger en liten del mark i norra delen av området, 
resten är privatägt.

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Buller från E4 samt väg 25 vad gäller framtida an-
ställdas utemiljö. 

• Gång- och cykelförbindelse till industriområdet norr 
om väg 25 samt österut till Ljungbyporten och kol-
lektivtrafikporten öster om området.

• Hanteringen av dagvatten inom området som klarar 
både rening och mängd vid framtida skyfall samt an-
dra skyddsåtgärder för att minska föroreningsrisken 
av grundvattnet.

• Bevara/planera planterade områden med träd för att 
motverka framtida värmeöar.

• Utreda skogens värde.

Område 18 och 19
Dessa områden ligger söder om Berghem mellan E4 
i väster och Riksettan i öster. Områdena innehar inga 
känsliga värden men föreslås få en blandad användning. 
Område 18 som är närmast  E4 föreslås utvecklas med 
industri medan område 19 föreslås utvecklas med icke 
störande verksamheter på grund av befintlig bebyggelse 
sydöst om området.

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Buller och säkerhetsavstånd från E4 och Riksettan 
vad gäller framtida anställdas utemiljö. 

• Koppla ihop områdena med gång- och cykelförbin-
delse med bostadsområdena norrut samt västerut med 
Kånna samhälle. 

• Bullerskydd för bostäderna i östra delen av område 
19.

• Hanteringen av dagvatten inom området som klarar 
både rening och mängd vid framtida skyfall samt an-
dra skyddsåtgärder för att minska föroreningsrisken 
av grundvattnet.

• Bevara/planera planterade områden med träd för att 
motverka framtida värmeöar.

• Utreda skogens värde.

• Utreda fornåkrarna, hänsyn till stensättningen i områ-
dets sydöstra del.

Område 20
Området ligger öster om verksamhetsområdet Rosendal 
i södra delen av centralorten och breder ut sig på båda 
sidor om Riksettan samt norrut utmed Kungsgatan. I om-
rådets norra del finns en gård med verksamheter där man-
gårdsbyggnaden har kulturhistoriska värden enligt Kul-
turparken Småland. Området föreslås utvecklas med icke 
störande verksamheter och bostäder. Kommunen äger en 
del mark i området, resten är privatägd.

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Buller från riksettan samt Helsingborgsvägen vad 
gäller framtida anställdas utemiljö.  

• Bevara yta för Banvallselden som gång- och cykel-
väg.

• Hanteringen av dagvatten inom området som klarar 
både rening och mängd vid framtida skyfall samt an-
dra skyddsåtgärder för att minska föroreningsrisken 
av grundvattnet och ån Lagan.

• Bevara/planera planterade områden med träd för att 
motverka framtida värmeöar.

• Planläggning av området till icke störande verksam-
heter, bostäder och hänsyn till kulturhistoriska vär-
den. 

• Översvämningsriskerna från ån Lagan.

Område 21
Detta område (Kvarteret Solrosen) ligger utmed Märta 
Ljungbergsvägen söder om Norrleden och intill kvarteret 
Fritiden. Icke störande verksamheter och bostäder före-
slås närmast Märta Ljungbergsvägen medan idrott- och 
centrumanvändning föreslås närmast kvarteret Fritiden. 
Området har avgränsats med hänsyn till fotbollsplanerna 
öster om området. Kommunen äger mark i södra delen av 
området, resten är privatägd.

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Området utvecklas i helhet med kvarteret Fritiden.

• Avgränsningen österut med hänsyn till fotbollsplaner-
na i kvarteret Fritiden.

• Buller från Märta Ljungbergsvägen och Ringleden.

• Högre radonvärden i södra delen av området behöver 
utredas.
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• Koppla ihop gång- och cykelvägnätet genom området 
med gång- och cykelvägar norr samt söder om områ-
det.

• De geotekniska förutsättningarna för grundläggning 
eftersom marken inte är fast.

• Hanteringen av dagvatten inom området som klarar 
både rening och mängd vid framtida skyfall samt an-
dra skyddsåtgärder för att minska föroreningsrisken 
av vattenskyddat område och ån Lagan.

• Planera planterade områden med träd för att motver-
ka framtida värmeöar.

• Ädellövsskogsambandet behöver förstärkas i området 
eftersom det finns ett glapp mellan det östliga och 
västliga sambandet generellt i hela centralorten. Detta 
kan göras genom att plantera ädellöv på öppna ytor.

Område 22
Detta område ligger intill område 14 och föreslås utveck-
las med icke störande verksamheter med hänsyn till riks-
intresset för kulturmiljön norr om området, vattenskyddat 
område samt framtida bostadsbebyggelse öster om områ-
det. 

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Placeringen av framtida byggnader för att skapa ac-
ceptabla utemiljöer för anställda pga. av vägtrafikbul-
ler från Riksettan och väg 25. 

• Skapa gång- och cykelförbindelse från området till 
kollektivtrafiknoden vid Myrebo samt koppla ihop 
området med framtida industriområde väster om 
området samt framtida bostadsområden öster och sö-
derut. 

• Hanteringen av dagvatten inom området som klarar 
både rening och mängd vid framtida skyfall samt an-
dra skyddsåtgärder för att minska föroreningsrisken 
av vattenskyddat område och ån Lagan.

• Bevara/planera planterade områden med träd för att 
motverka framtida värmeöar.

• Utreda skogens värde.

• Bevara ädellövsstråket närmast väg 25 och E4 samt 
större ädellövträd i området södra del.

• Riksintresseområdet för kulturmiljö norr och öster 
om området. Ta hänsyn till riktlinjerna i det kommu-
nala kulturmiljöprogrammet. 

• Vattenskyddsområde för grundvatten.

Grönstruktur
Ljungby har regionala grönstråk både i väster och öster, 
då staden ligger där stråken möts. Det västra grönstrå-
ket är främst ett lövskogssamband som sträcker sig till 
sjön Bolmen, vidare längs med sjön norrut samt vidare 
till landskapet runt sjöarna Vidöstern, Flåren och Furen. 
Dock finns det även värdefulla våtmarker särskilt väster 
om Ljungby. Det östra grönstråket är något svagare, men 
inkluderar värden kopplade till både lövskog och våt-
mark, samt sträcker sig till sjön Möckeln och Älmhults 
kommun. Inom det senare grönstråket finns omedelbart 
sydöst om staden ett område med ädellövskog som delvis 
har väldigt höga naturvärden (motsvarande naturvärdes-
klass 1) samt höga rekreationsvärden, vilket avses att spa-
ras som natur- och rekreationsområde. Eftersom staden 
ligger i mötespunkten mellan de båda regionala grönstrå-
ken är det viktigt att bevara och utveckla de naturvärden 
som finns i staden, särskilt kopplat till lövskogssamban-
den. 

Det andra viktiga grönstråket genom Ljungby är ån La-
gan, som sträcker sig genom staden i nord-sydlig rikt-
ning. Kring ån finns det naturvärden även om det kanske 
är rekreationsvärdena som är viktigast här. I detta stråk 
är det viktigt att arbeta med att grönytorna är tillgängliga 
och attraktiva. För att hela stråket ska tillgängliggöras bör 
det finns gång- och cykelvägar i anslutning till ån längs 
hela stråket. 

Grönstrukturen i Ljungby består främst av ett nätverk av 
ytor och stråk med natur- och rekreationsvärden. Utöver 
dessa ytor finns det även mer avgränsade grönytor som 
ofta är omgivna av bebyggelse och kan ha stor betydelse 
för rekreationsmöjligheterna i stadsdelen. Utöver natur- 
och rekreationsvärden finns det i grönstrukturen i många 
fall kulturmiljövärden i form av fornlämningar, till exem-
pel gravfälten Kånna högar och Högarör.

I kartan redovisas natur- och rekreationsvärden samman-
slaget som grönytor, men de olika ytornas värden behöver 
definieras vidare för att behov och åtgärder ska kunna 
specificeras. Gällande grönstrukturplan för Ljungby är till 
stöd här även om den är från år 2000 och behöver uppda-
teras, särskilt vad gäller naturvärden.  

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Rekreativa värden i form av skogskänsla, orördhet 
och trolska miljöer, utblickar och öppna landskap 
över gårdsmiljöer.

• Möjligheten till långa vandringar i sammanhängande 
lövskog.

• Naturvärden i form av jätteträd, nyckelbiotoper och 
andra naturvärden enligt Skogsstyrelsen.

• Regionalt grönstråk österut från Ljungby.
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• Ett område med ädellövskog sydöst om staden sta-
den i anslutning till Ringleden som delvis har väldigt 
höga naturvärden (motsvarande naturvärdesklass 1) 
samt höga rekreationsvärden avses att sparas som 
naturreservat eller liknande. Ett område med ungefär 
samma avgränsning finns med i länsstyrelsens ”Plan 
för skydd av värdefull natur i Kronobergs län 2018–
2022 som ett område som bör utredas för formellt 
skydd.

• Skyddsavstånd för ridanläggningen i Sickinge mot 
bostäder och annan markanvändning.

• Korridoren för höghastighetsjärnvägen österut.

Väg
Förslaget innebär en ny dragning av den östliga ringleden 
John. A Lagers väg eftersom den östra sidan av centralor-
ten byggs ut kontinuerligt med nya bostadsområden.

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Säkra passager för gående och cyklister över ringle-
den.

• Lösa på- och avfart från väg 25.

Åtgärder för hållbara trafikslag
I Ljungby finns det två befintliga kollektivtrafiknoder – 
Ljungby terminal och Myrebo.  Myrebo ligger på Rikset-
tan vid den norra infarten till Ljungby och servar främst 
bussresor norrut mot Värnamo och österut mot Växjö. För 
Ljungby terminal finns pendlarparkering för bil och cy-
kel samt bra gång- och cykelförbindelser. Myrebo har en 
pendlarparkering för bil, men behöver kompletteras med 
gång- och cykelförbindelser och pendlarparkering för 
cykel. Utöver dessa saknas en kollektivtrafiknod vid den 
södra infarten till Ljungby, vilken skulle serva bussresor 
västerut mot Halmstad och söderut mot Markaryd. Denna 
kunde med fördel placeras vid Europaporten i korsningen 
Ringvägen-Helsingborgsvägen.

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

Förslag på nya gång- och cykelförbindelser har utgått 
från viktiga målpunkter i staden, både befintliga och före-
slagna. Gång- och cykelvägar inom nya bebyggelse- eller 
naturområden löses i planeringen av respektive område. 
De föreslagna gång- och cykelförbindelserna kan räknas 
till någon av följande kategorier: 

• Förbindelser till föreslagna nya områden för bostads-, 
industri-, verksamhets- eller naturändamål. Dessa blir 
aktuella först när respektive område ska planeras och 
genomföras.

• Förstärkning av viktiga gång- och cykelstråk som 
korsar barriärer som E4 och Ringleden. Korsningen 
över barriärerna kan vara i form av vägkorsning eller 
i gång- och cykeltunnel.  

• I och med att staden växer utanför Ringleden behöver 
dess funktion som gång- och cykelförbindelse förstär-
kas och kompletteras med säkra gång- och cykelvä-
gar. 

• Tillgängliggöra ån Lagan genom ett parallellt gång- 
och cykelstråk genom hela staden.

• Möjliggöra för säkra gång- och cykelförbindelser till 
viktiga kollektivtrafiknoder som Myrebo busshåll-
plats.  
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Lagan 
Lagan är den näst största tätorten i kommunen. Bebyggel-
sen består främst av villor i varierande åldrar. I orten finns 
dagligvaruhandel och drivmedelsstation samt förskola, 
fritidshem och skola F-9, och i anslutning till skolan 
finns en konstgräsplan. Lagan har kommunalt vatten och 
avlopp. I Lagan finns flera industriområden, det största 
i västra delen, längs E4:an. Lagan erbjuder flera olika 
idrotts- och rekreationsmöjligheter. Det finns flera attrak-
tiva platser i området, till exempel Lagaån och Huljesjön. 
Samhället angränsar i söder till Trotteslöv-Össlöv-Fall-
naveka riksintresse för kulturmiljövård. Den kommunala 
och kommersiella servicen samt goda arbetstillfällen gör 
Lagan till en serviceort. 

Lagans tätortsstruktur är lite utspritt och med hänsyn till 
riksintresse för kulturmiljövärdena samt bördiga jord-
bruksmarker, är det en utmaning att hitta nya platser för 
bostäder. De möjliga korridorerna för höghastighetsjärn-
vägen i både öster och väster begränsar möjligheterna 
samtidigt som en tätare bebyggelsestruktur eftersträvas.   
I Lagan finns en del planlagda tomter till salu för bostä-
der. Det finns en viss efterfrågan på hyresbostäder och det 
är också denna typ av bostäder som det är minst av. 

Lagans centrum är blandad idag med både bostäder, cen-
trumverksamhet samt industrier. På sikt är det eftersträ-
vansvärt att öka attraktiviteten för boende och centrum-
verksamheter genom om att omlokalisera de mer störande 
verksamheterna i centrum till nya attraktivare lägen för 
industri utmed E4:an. 

Bostadsområden 

Område 1
Området ligger nordväst om Berga kyrka. Området före-
slås utvecklas med bostäder.

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Gällande detaljplan i sydvästra delen medger använd-
ningen begravningsplats. 

• Tillgängliggöra området för gående och cyklister med 
gång- och cykelväg som kopplar an till anslutande 
banvallsled från Vittaryd i korsningen med  
Vittarydsvägen. 

• Bevara ädellövsstråket utmed bäcken i sydöstra  
delen.

• Bevara större tallar och ädellövträd i området. 

• Rening av dagvattnet från bostadsområdet innan det 
når ån Lagan. 

Område 2
Detta område ligger i sydöstra delen av Lagan och fö-
reslås utvecklas med bostäder eftersom det blir en fort-
sättning på villaområdena utmed Gunnarforsgatan och 
Åbyforsvägen. Förslaget har minskats till detta område 
med hänsyn till sammanhängande jordbruksmark och 
rekreativa värden söderut.

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Gång- och cykelförbindelse till området – befintliga 
GC väg finns från korsningen Rosenvägen/Gunnars-
forsgatan.

• Geoteknisk utredning av marken behöver göras.

• Undersöka eventuella föroreningar i marken efter 
plantskolan.

• Planera in parkmark med träd i området för att få  
svala platser.

• Gångstigar söderut till rekreationsområden.

• Rening av dagvattnet från bostadsområdet innan det 
når ån Lagan. 

• Kulturmiljöprogrammets riktlinjer för området.

Centrum

Område 3
Detta område ligger i centrala Lagan intill stationsområ-
det och intill ett fint strövområde utmed ån Lagan i öster. 
Området utgörs av industrier idag och är störande för 
bostadsområdet i väster samt påfrestar mark och vatten-
områden. Med omvandlingen från industri till centrum, 
bostäder och skola skapas ett mer sammanhållet centrum 
i Lagan som också binder ihop samhället med bostadsom-
rådena öster om ån.

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Tidig dialog med befintliga verksamheter i området 
om en framtida omlokalisering.

• Föroreningarna i marken.

• Planera in fler träd och parkområden i området som 
kompletterar järnvägsparken väster om området.

• Riktlinjerna för kulturmiljön kring järnvägsstationen. 

• Rening av dagvattnet innan det når ån Lagan.
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Industri

Område 4
Området ligger väster om E4 i höjd med befintligt indu-
striområde öster om E4. Med förslaget skapas en tätare 
industrimiljö i goda skyltlägen utmed E4:an. Detta nya 
område ger både befintliga industrier i centrala lägen nya 
och bättre lokaliseringsmöjligheter samt fler möjligheter 
för ytkrävande verksamheter såsom logistikcenter att eta-
blera sig utmed E4:an.

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Tidig dialog med befintliga industrier i centrala  
Lagan (område 3) att här skapas ny industrimark och 
möjligheterna för dem att omlokalisera sig.

• Gång- och cykelförbindelse till industriområdet öster 
om E4 och samhället för arbetspendlingens skull.

• Hanteringen av dagvatten inom området som klarar 
både rening och mängd vid framtida skyfall samt  
andra skyddsåtgärder för att minska föroreningsris-
ken av grundvattnet.

• Bevara parkmark med träd i området för att behålla 
svala platser.

• Beakta hur framtida etableringar kan vara förenliga 
med den eventuella järnvägens behov och intresse.

Område 5
Detta område föreslås intill befintligt planlagt industriom-
råde norröver. Området ligger i ett strategiskt läge utmed 
E4 med goda skyltningsmöjligheter men även arbets-
pendling. Detta nya område ger både befintliga industrier 
i centrala lägen nya och bättre lokaliseringsmöjligheter 
samt fler möjligheter för ytkrävande verksamheter såsom 
logistikcenter att etablera sig utmed E4:an.

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Tidig dialog med befintliga industrier i centrala  
Lagan (område 3) att här skapas ny industrimark och 
möjligheterna för dem att omlokalisera sig.

• Gång- och cykelförbindelse till industriområdet  
norrut och samhället österut för arbetspendlingens 
skull.

• Hanteringen av dagvatten inom området som klarar 
både rening och mängd vid framtida skyfall samt  
andra skyddsåtgärder för att minska föroreningsris-
ken av grundvattnet.

• Bevara parkmark med träd i området för att behålla 
svala platser.

Grönstruktur
Lagans samhälle har inga tydliga kopplingar till den re-
gionala grönstrukturen, då de närmaste större områdena 
med utpekade naturvärden ligger några kilometer norr 
och nordöst om samhället. Både i anslutning till ån Lagan 
norr om E4:an och i anslutning till Skålån och sjön Flåren 
i nordöst finns det ädellövskogar som ingår i det regionala 
lövskogsstråk som berör bland annat sjön Bolmens östra 
strand. 

Det finns ett rikligt utbud av grönytor i och i anslutning 
till orten, på nära avstånd från bebyggelsen. De grön-
områden som är utpekade i markanvändningskartan är i 
princip av två olika typer, antingen ligger de i anslutning 
till åarna Lagan och Skålån eller så är de kopplade till 
isälvsavlagringar i form av rullstensåsar. Båda dessa typer 
utgör till sin natur ofta smala och utsträckta grönområden. 
De främsta naturvärdena finns i anslutning till ån, medan 
det på åsarna finns kulturhistoriska lämningar som grav-
fält. 

Områdenas utsträckta utformning gör att det är relativt 
enkelt att få till längre rekreationsslingor i naturen, vilket 
Bergastigen är ett exempel på. Kompletteringar behövs 
dock på vissa sträckor för att båda sidor av ån Lagan ska 
vara tillgängliga och attraktiva. Grönområdena i Åby på 
östra sidan av ån Lagan är mer otillgängliga och behöver 
kompletteras med gångstigar, särskilt längs Skålån från 
Åbyfors och norrut. Grönområdena i öster skulle kunna 
kopplas ihop bättre för att bilda ett mer sammanhängande 
område. 

I kartan redovisas natur- och rekreationsvärden samman-
slaget som grönytor, men de olika ytornas värden behöver 
definieras vidare för att behov och åtgärder ska kunna 
specificeras. Gällande grönstrukturplan för Lagan är till 
stöd här även om den är från år 2006 och behöver uppda-
teras, särskilt vad gäller naturvärden.  

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Gångstråken längs ån Lagan behöver kompletteras på 
vissa sträckor för att båda sidor av ån Lagan ska vara 
tillgängliga och attraktiva. 

• Grönområdena i Åby behöver kopplas ihop bättre och 
kompletteras med gångstigar för att bilda ett mer till-
gängligt och sammanhängande område. 

Åtgärder för hållbara trafikslag
Lagans samhälle trafikeras med buss mellan Ljungby 
och Värnamo på Riksettan. Busshållplatsen vid Torget 
på Storgatan är den mest använda och har också bra 
gång- och cykelförbindelser, varför den bör kompletteras 
med cykelparkering. Det finns ingen busshållplats för 
snabbuss på E4:an. En planerad kollektivtrafiknod med 
pendlarparkering och gång- och cykelväg vid Trafikplats 
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Lagan byggs ut i samband med utbyggnad av E4 till mo-
torväg och ska trafikeras av snabbussarna mellan Ljungby 
och Värnamo. Det är viktigt att det samtidigt byggs ut 
gång- och cykelvägar därifrån så att det är enkelt och sä-
kert att cykla dit från hela Lagans samhälle.

Att beakta i det fortsatta planarbetet: 
Förslag på nya gång- och cykelförbindelser har utgått 
från viktiga målpunkter, både befintliga och föreslagna. 
Gång- och cykelvägar inom nya bebyggelseområden 
löses i planeringen av respektive område. De föreslagna 
gång- och cykelförbindelserna kan räknas till någon av 
följande kategorier: 

• Förbindelser till föreslagna nya bostads- eller indu-
striområden. Dessa blir aktuella först när respektive 
område ska planeras och genomföras.

• Möjliggöra cykling på för samhället viktiga, men för 
cykling otrygga, vägar genom utbyggnad av säkra 
gång- och cykelvägar – på Värnamovägen, Västerga-
tan och Åbyforsvägen. 

• Utpekade gång- och cykelvägar genom bostadsom-
rådena i Lagan väster om Storgatan, där det finns 
många målpunkter som skolor/förskolor, idrottsplats 
och utebad.

• Gång- och cykelförbindelser inom industriområdet i 
väster och kopplingar till bostadsområdena öster om 
det. 

• Banvallen asfalteras för cykling norrut mot Vittaryd.
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Lidhult
Lidhult fungerar som kommundelscentrum i kommunens 
västra del och förslås som en serviceort i kommunen. Se-
dan 2010 har invånarantalet ökat med nära 100 personer, 
från 625 till 724 (år 2017). Som serviceort ska den erbju-
da service till ett relativt stort och glesbebyggt upptag-
ningsområde. Genom att Lidhult pekas ut som serviceort 
kan det bli aktuellt att se över ytterligare kommunal servi-
ce i centrala Lidhult. Bebyggelsen består främst av villor 
i varierande stil och åldrar. 

I sydväst ligger ett industriområde där ett större företag 
lagt ner produktionen, men fastigheten är såld till en 
annan företagare. Träffpunkt Lidhult består av dagligva-
ruhandel med tillgång till drivmedel, kafé och bibliotek. 
Det är lämpligt att samla verksamheter och möjliga mö-
tesplatser i centrum där det redan idag finns flera sådana 
verksamheter. På orten finns förskola, fritidshem och 
skola årskurs F-6. I anslutning till skolan finns sim- och 
idrottshall, fotbollsplaner med belysning och skjutbana. 
Lidhult är anslutet till kommunalt vatten och avlopp.  
Möjlighet att nyttja befintliga byggnader till flera funktio-
ner är lämpligt både ur ett ekonomiskt perspektiv och för 
att stärka den kommunala servicen.  

Bostadsområden 

Område 1
Detta område föreslås utvecklas med bostäder och ligger 
intill befintligt planlagt område för bostäder nära Lid-
hultsån och sjön Askaken. Området ligger naturskönt som 
erbjuder både naturvärden i form av Natura 2000 område 
söder om området samt rekreativa värden i och med när-
heten till ån.

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Säker gång- och cykelförbindelse från området till 
centrala Lidhult som erbjuder service och mötesplat-
ser.

• Hänsyn till större ädellövträd och tallar. 

• Säkra tillgängligheten genom bostadsområdet till 
Lidhultsån som erbjuder rekreativa upplevelsevärden.

Område 2
Föreslaget område för bostäder ligger i västra delen av 
Lidhult intill befintligt planlagt område för bostäder ut-
med Furugatan och Storgatan. Området ligger fint intill 
jordbruksmarker och tätare skog i norr. Området har av-
gränsats med hänsyn till jordbruksmarken och rekreativa 
värden. Med förslaget skapas förutsättningar för fler att 
bosätta sig i Lidhult. Marken är dock privatägd.

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Säker gång- och cykelväg från området till skolan i 
östra delen av samhället.

• Skogsbrukets värde.

• Bevara sammanhängande ädellövträd i södra delen 
mot befintlig gård samt större tallar i norra delen. 

Område 3
Detta område ligger norr om befintligt planlagt område 
för bostäder utmed Odensjövägen norr om skolan och 
kyrkan. Med förslaget skapas förutsättningar för fler att 
bosätta sig i Lidhult. Det finns nära och god tillgänglighet 
till mötesplatser såsom skola, kyrka och hembygdsgård. 
Området har avgränsats med hänsyn till naturvärdena runt 
kyrkan och hembygdsgården.

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Geologin, marken är blandad med både morän, torv 
och berg.

• Skogsbrukets värde.

Centrum

Område 4
Detta område ligger i centrala Lidhult utmed Unna-
rydsvägen. Förslaget innebär att förtäta området med 
centrumverksamheter och bostäder. Förslaget gynnar ser-
viceortens näringsliv och skapar fler arbetstillfällen samt 
möjligheter till planläggning av flerbostadshus.

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Geotekniska förutsättningar eftersom marken består 
av både fyllmassor och torv.

• Bevara planterade ytor med träd för att motverka  
värmeöar. 

• Ändra gällande detaljplaner för att vara förenliga med 
centrumverksamheter.

Industri och verksamheter

Område 5
Området ligger utmed Singeshultsvägen och vägen ut mot 
Prosteköp och Bökö. Förslaget möjliggör framtida indu-
strietableringar intill befintliga industrier i västra Lidhult. 
Området är också lättillgängligt med tunga och farliga 
transporter via sydvästra infarten från väg 25 och behöver 
då inte belasta centrala Lidhult. Kommunen äger endast 
en liten bit mark i området, resten är privatägt.
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Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Hänvisa tunga och farliga transporter till sydvästra 
infarten till Lidhult från väg 25.

• Tillgängliggöra området med gång- och cykelförbin-
delse för arbetspendlare.

• Geotekniska förutsättningar eftersom marken består 
här och var av torv.

• Bevara planterade ytor med träd för att motverka  
värmeöar.

• Skogsbrukets värde.

• Bevara ädellövskogen närmast Singeshultsvägen.

Grönstruktur
Lidhult berörs av ett regionalt grönstråk både i söder mot 
sjön Askaken och österut från samhället. Grönstråket är 
främst kopplat till värdefulla våtmarker och omfattar ett 
stort område som främst sträcker sig sydväst och sydöst 
om samhället. Det regionala grönstråket omfattar även 
lövskogsmiljöer, bland annat ett område norr om väg 545 
öster om samhället. Eftersom det regionala grönstråket 
söder om samhället utgör en svag länk är det viktigt att 
bevara och utveckla de naturvärden som finns i och i 
anslutning till staden, särskilt kopplat till lövskog och 
våtmark. 

Grönytorna i Lidhult ligger liksom det regionala grönst-
råket främst söder om öster om samhället. Grönytorna är 
därför nära bebyggelsen i samhällets södra och östra delar 
och mest avlägsna i nordväst. De grönområden som är 
utpekade i markanvändningskartan är främst kopplade till 
vattennära miljöer vid Lidhultsån och sjön Askaken. Vid 
sjön ligger en badplats, där rekreationsvärdena är tydliga. 
Ett grönområde Ett grönområde norr om kyrkan består 
istället främst av ädellövskog med delvis väldigt höga na-
turvärden. Även rekreationsvärdena är höga och området 
avses att sparas som natur- och rekreationsområde. 

Grönytorna i Lidhult ligger liksom det regionala grönst-
råket främst söder om öster om samhället. Grönytorna är 
därför nära bebyggelsen i samhällets södra och östra delar 
och mest avlägsna i nordväst. De grönområden som är 
utpekade i markanvändningskartan är främst kopplade till 
vattennära miljöer vid Lidhultsån och sjön Askaken. Vid 
sjön ligger en badplats, där rekreationsvärdena är tydliga. 
Ett grönområde norr om kyrkan består istället främst av 
ädellövskog med delvis väldigt höga naturvärden. Även 
rekreationsvärdena är höga och området avses att sparas 
som natur- och rekreationsområde. 

I kartan redovisas natur- och rekreationsvärden samman-
slaget som grönytor, men de olika ytornas värden behöver 
definieras vidare för att behov och åtgärder ska kunna 
specificeras. Gällande grönstrukturplan för Lidhult är till 
stöd här även om den är från år 2001 och behöver uppda-
teras, särskilt vad gäller naturvärden.

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• De områden som är utpekade för grönstruktur bör 
undvikas att bebyggas, och där planer för bebyggelse 
finns inom dessa områden bör detaljplanerna upphä-
vas till förmån för grönstrukturen.

• Ett grönområde norr om kyrkan bestående av ädellöv-
skog har delvis väldigt höga naturvärden (motsvaran-
de naturvärdesklass 1) samt höga rekreationsvärden 
och avses att sparas som naturreservat eller liknande. 

• I grönstråket öster om samhället bör ett rekreations-
stråk kunna ordnas från naturområdet norr om kyr-
kan, längs med Lidhultsån till badplatsen.

Åtgärder för hållbara trafikslag
Lidhult trafikeras med buss till och från Ljungby, an-
tingen via Byholma eller Vrå. Busshållplatsen i centrum 
ligger vid Torget. För att busshållplatsen ska fungera som 
kollektivtrafiknod behöver det kompletteras med pend-
larparkering för bil och cykel. Vidare behöver gång- och 
cykelförbindelserna till och från busshållplatsen komplet-
teras, vilket beskrivs mer nedan.

Att beakta i det fortsatta planarbetet: 
Förslag på nya gång- och cykelförbindelser har utgått 
från viktiga målpunkter. Gång- och cykelvägar inom nya 
bebyggelseområden löses i planeringen av respektive 
område. De föreslagna gång- och cykelförbindelserna kan 
räknas till någon av följande kategorier: 

• Möjliggöra cykling på för samhället viktiga vägar 
genom utbyggnad av säkra gång- och cykelvägar 
– Storgatan, Unnarydsvägen/Singeshultsvägen, Vrå-
vägen och Järnvägsgatan. I anslutning till dessa finns 
viktiga målpunkter som skolor/förskolor, centrum 
med servicefunktioner och badhus.

• Tillgängliggöra rekreationsmål som badplatsen och 
nytt natur- och rekreationsområde i nordöst för säker 
gång- och cykeltrafik. 

• Möjliggöra gång- och cykelförbindelser till och från 
busshållplatsen.

• Kompletteringar behövs för förbindelser till föreslag-
na nya bostads- eller industriområden samt koppling-
ar till idrottsplatser och större arbetsplatser i västra 
delen av Lidhult. - Kompletteringar behövs för 
förbindelser till föreslagna nya bostads- eller industri-
områden samt kopplingar till idrottsplatser och större 
arbetsplatser i västra delen av Lidhult. 

• Kopplingar till fotbollsplan och simhall.

• Kopplingar till större arbetsplatser. 

• Förbindelser till föreslagna nya bostads- eller indu-
striområden. 
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Ryssby 
I Ryssby bor det ca 700 invånare. Där finns förskolor, 
fritidshem och skola för årskurs F-6. Ryssbygymnasiet är 
en friskola med utbildning inom jakt, skog, turism, hotell 
och restaurang. För rekreation finns sport- och aktivitets-
hall, simhall, fotbollsplaner och skjutbana. I Ryssby finns 
en dagligvaruhandel och en drivmedelsstation. Ryssby 
har kommunalt vatten och avlopp. Området runt Ryssby-
sjön är av riksintresse för naturvård. 

Ryssby ligger strategiskt utmed väg 25 vilket också ger 
möjligheter för planering av industri/verksamhetsområ-
den i goda skyltlägen. Det finns en samåkningsparkering 
utmed väg 25 i nordöstra delen men det saknas säkra 
gång- och cykelförbindelser dit. 

Bostadsområden 

Område 1
Detta område ligger söder om Ryssbygymnasiet på östra 
sidan av Ryssbysjön och föreslås utvecklas med bostä-
der. Området ligger vackert och ger möjligheter för fler 
att bosätta sig i Ryssby i attraktiva lägen som också ger 
mer underlag till befintlig service och näringsliv i orten. 
Kommunen äger en del mark i nordvästra delen, resten är 
privatägd.

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• De geotekniska förutsättningarna, marken är inte fast 
och består av glacial silt samt glacial grovsilt-finsand.

• Bevara ädellövskog i sammanhang.

• Rening av dagvattnet innan det når sjön. 

Område 2
Området ligger utmed Tunagatan vid Ryssbysjöns norra 
del. Här föreslås en utveckling ske med bostäder vilket 
innebär en omvandling från industriverksamhet till bostä-
der. Med förslaget skapas en bättre miljö både för boende 
och naturen.

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Föroreningar i marken.

• Geotekniska förutsättningar eftersom marken består 
dels av fyllmassor, postglacial sand samt glacial 
grovsilt-finsand. 

• Tidig dialog med befintlig industri om omlokalisering 
till nytt planlagt industriområde utmed väg 25. 

• Passage från området ned till grönstråket utmed sjön. 

Område 3
Detta område föreslås utvecklas med bostäder i sydvästra 
delen av Ryssby utmed Eklidsgatan. Förslaget innebär en 
omvandling från befintlig industriverksamhet till bostads-
område. Med förslaget skapas en bättre miljö både för 
boende och naturen.

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Föroreningar i marken.

• Geoteknisk utredning eftersom marken består av 
grovsilt och finsand.

• Utpekade naturvärden – bevara äldre träd i området.

• Tidig dialog med befintlig industri om omlokalisering 
till nytt planlagt industriområde utmed väg 25. 

Område 4
Detta området ligger närmast den västra infarten till Ryss-
by. Området föreslås utvecklas med bostäder och förtätar 
bebyggelsestrukturen i Ryssby utmed Ljungbyvägen. 
Intill området i öster är området planlagt för bostäder 
och utbyggt närmast Ljungbyvägen med flerbostadshus. 
Förslaget möjliggör att fler kan flytta till Ryssby, vilket 
gynnar serviceortens utveckling avseende arbetsmarknad, 
näringsliv och service.

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Geoteknisk utredning eftersom marken består av silt.

• Koppla ihop området genom gång- och cykelförbin-
delse till centrala Ryssby, hållplatser samt framtida 
verksamhetsområden.

• Utreda skogsmarkens värde.

• Bevara större ädellövträd i ett sammanhang.

Område 5
Detta område ligger mitt emot område 4 utmed Ljung-
byvägen. Med förslaget bostäder skapas en tätare be-
byggelsestruktur i entrén till Ryssby. Området öster om 
är planlagt för skola. Området utgörs av jordbruksmark. 
Avgränsning av området har skett med hänsyn till jord-
bruksmarken. Förslaget möjliggör att fler kan flytta till 
Ryssby, vilket gynnar serviceortens utveckling avseende 
arbetsmarknad, näringsliv och service. Marken är privat-
ägd.
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Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Geoteknisk utredning eftersom marken består av silt.

• Koppla ihop området genom gång- och cykelförbin-
delse till centrala Ryssby, hållplatser samt framtida 
verksamhetsområden.

• Koppla ihop området med friluftsområdet väster om 
området.

Centrum

Område 6
Detta område ligger centralt utmed Stationsvägen och 
Storgatan och föreslås utvecklas med centrumverksamhe-
ter och bostäder. Med förslaget skapas en tätare bebyggel-
sestruktur och möjligheter till fler verksamheter som stär-
ker mötesplatser och gynnar den befintliga servicen och 
näringslivet i serviceorten. De obebyggda tomterna äger 
kommunen vilket är positivt både för planens genomför-
ande och framtida intäkter.

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Gång- och cykelförbindelse genom området till 
Kungsvägen.

• De geotekniska förutsättningarna.

• Översvämningsriskerna, plushöjd för husgrunderna 
och undvika källare.

• Passager genom området till naturområde väster om 
samt naturområde söder om.

• Rening av dagvatten innan det når sjön.

Industri och verksamheter

Område 7
Detta nya område för industri och verksamheter ligger i 
ett strategiskt skyltläge utmed väg 25. Området ger möj-
ligheter för befintliga industrier i Ryssbys tätare delar 
att flytta ut till attraktivare industritomter som har bättre 
skyltläge och tillgänglighet. Det skapas också möjligheter 
för fler företag att etablera sig i Ljungby kommun och 
kompletterar industriområdena utmed E4.

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Gång- och cykelförbindelse från samhället till verk-
samhetsområdet.

• Hållplats för kollektivtrafiken i området.

• Reglering av andelen hårdgjord yta för att klara 
mängd och rening av dagvatten.

• Bevara planterade ytor med träd för att motverka  
värmeöar.

• Bevara en skyddszon med natur mot Elljusspåret.

Grönstruktur
Ryssby ligger i anslutning till den regionala grönstruk-
turen, genom att ett större grönstråk som inkluderar 
Ryssbysjön tangerar samhället. De delar av grönstråket 
som berör Ryssby har i första hand värden kopplade till 
lövskog och dessa värden knyts ihop söderut längs med 
Ryssbysjöns stränder, särskilt den östra. Omgivningarna 
runt Ryssby innefattar också värdefulla våtmarker särskilt 
västerut och några kilometer åt sydväst finns ett grönstråk 
med värden främst kopplade till våtmarker. 

Det finns ett rikligt utbud av grönytor i och i anslutning 
till orten, vilka huvudsakligen är belägna längs Ryssby-
sjön. Förutom de omedelbara strandområdena inkluderar 
grönytorna även vattendrag, öppen mark och kultur-
historiska lämningar som gravfält. Tillgängligheten till 
grönytorna är därför sämre längre från sjön, särskilt i 
de norra delarna av samhället. Grönstrukturen utgörs av 
relativt smala områden och det är viktigt att bevara och 
utveckla deras naturvärden för att behålla de gröna län-
karna. 

Rekreationsvärdena är också tydligt kopplade till sjöns 
närområde, särskilt dess västra och nordvästra del där det 
bland annat finns idrottsplats, badplats, banvall och padel-
bana, utegym och hinderbana. Den östra stranden behöver 
dock göras mer tillgänglig. För att öka rekreationsmöj-
ligheterna behöver de utsträckta grönytorna knytas ihop 
bättre genom komplettering av gång- och cykelvägar och 
hela stranden göras tillgänglig och attraktiv. Grönytornas 
koncentrering kring sjön gör det svårt att få till rekrea-
tionsslingor utan att bebyggelseområden berörs. 

I kartan redovisas natur- och rekreationsvärden samman-
slaget som grönytor, men de olika ytornas värden behöver 
definieras vidare för att behov och åtgärder ska kunna 
specificeras. Den grönstrukturplan för Ryssby som håller 
på att arbetas fram är till stöd här, men behöver komplet-
teras med naturvärden. 

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Natur- och rekreationsvärden finns främst längs Ryss-
bysjön (främst i väst och nordväst), medan tillgången 
till grönytor är sämre längre från sjön. Grönstrukturen 
utgörs av relativt smala områden, varför det är viktigt 
att knyta ihop och tillgängliggöra dem bättre för att 
bevara och utveckla natur- och rekreationsvärdena.
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Åtgärder för hållbara trafikslag
Ryssby trafikeras genom samhället, på bland annat 
Kungsvägen, främst av buss mellan Ljungby och Växjö 
respektive Ljungby och Vislanda. Vidare finns en extern 
busshållplats för snabbussar vid Östraby i anslutning till 
Riksväg 25:s östra infart till Ryssby. Här föreslås att den 
externa busshållplatsen flyttas från den östra till den cen-
trala infarten, för att förbättra tillgängligheten från både 
Ryssby och landsbygden norrut. En extern hållplats behö-
ver ha pendlarparkering för bil och cykel samt säkra och 
raka gång- och cykelvägar därifrån från hela samhället.

Att beakta i det fortsatta planarbetet: 
Förslag på nya gång- och cykelförbindelser har utgått 
från viktiga målpunkter, både befintliga och föreslagna. 
Gång- och cykelvägar inom nya bebyggelseområden 
löses i planeringen av respektive område. De föreslagna 
gång- och cykelförbindelserna kan räknas till någon av 
följande kategorier: 

• Förbindelser till föreslagna nya bostads- eller indu-
striområden. Dessa blir aktuella först när respektive 
område ska planeras och genomföras.

• Möjliggöra cykling på för samhället viktiga, men för 
cykling otrygga, vägar genom utbyggnad av säkra 
gång- och cykelvägar – på Kungsvägen och Tunaga-
tan. 

• Utpekade gång- och cykelvägar till målpunkter som, 
busshållplats, idrottsplats och badplats, samt skolor 
och förskolor. 

• Banvallen asfalteras för cykling västerut mot  
Ljungby.
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Hamneda
Hamneda förslås som en serviceort i kommunen. Som 
serviceort ska den erbjuda service till ett relativt stort och 
glesbebyggt upptagningsområde. Hamneda har ett stra-
tegiskt läge utmed E:4an. Genom att Hamneda pekas ut 
som serviceort kan det bli aktuellt att se över ytterligare 
kommunal service i centrala Hamneda. Där finns en skola 
F-6 men saknar en del av de servicefunktioner och arbets-
tillfällen som en serviceort ska ha. Orten är ansluten till 
kommunalt vatten och avlopp.

Hamneda har särskilda kulturmiljövärden som är signifi-
kanta för orten och som bidrar till dess identitet. Hamne-
da sockencentrum är av riksintresse för kulturmiljövård, 
där bebyggelsen längs den tidigare järnvägen bildar en 
enhetlig kulturmiljö. Utveckling och etableringar kopplat 
till turism och besöksnäring med utgångspunkt i kultur-
miljö och naturvärden kan vara aktuella. Läget utmed 
E4:an skapar också förutsättningar för etableringar kopp-
lat till exempelvis logistik.

Bostadsområden 

Område 1
Området ligger i östra delen av Hamneda utmed vägen 
mot Ivla och blir en naturlig fortsättning på befintligt 
planlagt område för bostäder. Marken är privatägd och 
viss skogsavverkning har skett i området varför området 
kan vara intressant för skogsbruket. Förslaget gynnar ser-
viceortens utveckling med möjligheten till fler invånare 
som kan flytta till Hamneda och gynna befintlig service 
samt arbetsmarknad.

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Skogsmarkens värde.

Område 2 och 3
Områdena föreslås utvecklas med bostäder och ligger 
intill befintligt bostadsområde utmed huvudgatan genom 
Hamneda och norr om huvudgatan mot Elinge. Förslagen 
ger möjligheter till fler bostadstomter på kommunal mark 
vilket gynnar serviceortens utveckling med befintlig ser-
vice och arbetsmarknad. Områdena har avgränsats med 
hänsyn till höga flöden.

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Riktlinjerna för kulturmiljöområdet Hamneda i kul-
turmiljöprogrammet samt riksintressets värden för 
kulturmiljövården.

• Planera bebyggelsen primärt utmed vägarna för att 
förstärka bykänslan. 

Område 4
Området ligger utmed huvudgatan och föreslås utvecklas 
med bostäder. Med förslaget skapas en tätare bebyggelse-
struktur i Hamneda vilket förstärker bykänslan och land-
skapets karaktär där bebyggelse växt upp huvudsakligen 
utmed vägarna och den nedlagda järnvägen. Området har 
avgränsats med hänsyn till höga flöden samt bevarande 
av sammanhängande jordbruk söderut.

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Riktlinjerna för kulturmiljöområdet Hamneda i kul-
turmiljöprogrammet samt riksintresset för kulturmil-
jön.

• Planera bebyggelsen primärt utmed vägarna för att 
förstärka bykänslan. 

Område 5
Detta område föreslås omvandlas från befintlig industri 
till bostadsområde. Med förslaget skapas en tätare bebyg-
gelsestruktur som förstärker bykänslan i Hamneda utmed 
huvudgatan. Störningar i form av buller, farligt gods och 
föroreningar minskar och avhjälps vilket innebär positiva 
effekter för miljön. Området har avgränsats med hänsyn 
till höga flöden vid ett 100-årsregn. Kommunen äger inte 
marken i området.

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Tidig dialog med befintlig industri om omlokalisering 
till nytt planlagt industriområde utmed E4, exempel-
vis område 7.  

• Geoteknisk utredning av marken eftersom det inte är 
fastmark. 

• Fornlämningen i norra delen behöver utredas.

• Bevara naturmark i östra delen utmed bäcken för na-
turvärdena. 

Centrum

Område 6
Detta område ligger mittemot Hamneda kyrka och fö-
reslås utvecklas med centrumverksamheter såsom affär/
bibliotek/postutlämning, med förslaget förstärks platsen 
tillsammans med kyrkan som mötesplats. Idag utgörs 
området av träindustri som föreslås omlokaliseras till ny 
industrimark utmed E4:an. Med omvandlingen från indu-
stri till centrum minskar också föroreningsriskerna av ån 
Lagan samt andra störningar i centrala Hamneda. Områ-
det har avgränsats med hänsyn till höga flöden.
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Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Tidig dialog med befintlig industri om omlokalisering 
till nytt planlagt industriområde utmed E4, exempel-
vis område 7.  

• Binda ihop platsen med ån genom gångstigar ned till 
ån. 

• Följa riktlinjerna i kulturmiljöprogrammet gällande 
placering och utformning av bebyggelse.

• Riktlinjerna i kulturmiljöprogrammet samt riksintres-
sets värden för kulturmiljön vid planering och bygg-
nation.

Industri och verksamheter

Område 7
Området ligger strategiskt utmed E4, väster om samhället 
Hamneda. Förslaget skapar möjligheter för framtida och 
befintliga industrier och verksamheter att etablera sig här 
i bättre skyltlägen. Positiva effekter skapas också vad 
gäller störningar eftersom E4 redan är utsatt för störning 
kan störningarna koncentreras istället för att belasta de 
centrala delarna av samhället. Förslaget innebär att fler 
arbetsplatser kan tillskapas vilket både gynnar Hamneda 
som serviceort samt kommunen i stort.

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Tidig dialog med befintliga industrier i de centrala 
delarna av Hamneda att här skapas ny industrimark 
och möjligheterna för de att omlokalisera sig. 

• Långsmala tomter för att den ”finare” sidan av fram-
tida företag hamnar närmast E4:an medan lager och 
mer ytkrävande ytor hamnar på bakre delen av tom-
terna. 

• Bevara planterade ytor med träd för klimatets skull 
och för att minska de negativa effekterna som kan 
uppstå med ökade hårdgjorda ytor. 

• De geologiska förutsättningarna – det finns en stor 
yta som utgörs av torv i västra delen av området. 

• Hanteringen av dagvatten inom området som klarar 
både rening och mängd vid framtida skyfall samt an-
dra skyddsåtgärder för att minska föroreningsrisken 
av grundvattnet.

• Gång- och cykelförbindelse för arbetspendlare till 
samhället öster om E4.

• Behov av busshållplats i anslutning till trafikplatsen 
vid E4.

• Beakta hur framtida etableringar kan vara förenliga 
med den eventuella höghastighetsjärnvägens behov 
och intresse.

Område 8
Detta område ligger mitt emot område 7 och skapar där-
med ett helhetsintryck med verksamheter utmed E4:ans 
båda sidor. Förslaget innebär att området utvecklas med 
icke störande verksamheter med hänsyn till befintliga går-
dar öster om området och med hänsyn till riksintresset för 
kulturmiljön.

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Gång- och cykelförbindelse för arbetspendlare till 
samhället österut. 

• Behov av busshållplats i anslutning till trafikplatsen 
vid E4.

• Hanteringen av dagvatten inom området som klarar 
både rening och mängd vid framtida skyfall samt an-
dra skyddsåtgärder för att minska föroreningsrisken 
av grundvattnet.

• Bevara planterade ytor med träd för klimatets skull 
och för att minska de negativa effekterna som kan 
uppstå med ökade hårdgjorda ytor. 

• Hänsyn till riktlinjerna i kulturmiljöprogram samt  
riksintressebeskrivningen av kulturmiljövärdena.

• Beakta hur framtida etableringar kan vara förenliga 
med den eventuella höghastighetsjärnvägens behov 
och intresse.

Grönstruktur
Hamneda har inga tydliga kopplingar till den regionala 
grönstrukturen. Det närmaste större grönstråket är ett 
sammanhängande område med främst våtmark vilket 
ligger som närmast några kilometer åt sydväst. Samhället 
omfattas däremot direkt av värdefulla gräsmarksmiljöer 
i huvuddelen av området mellan banvallen och E4:an. 
Området längs med Lagan och väster om den berörs av 
värdefulla lövskogsmiljöer. För båda dessa naturtyper 
finns kopplingar till Hamnedas höga kulturmiljövärden. 
Hamneda omges annars av en blandning av olika typer 
naturvärden, vilket är tydligt öster om samhället där det 
finns värdefulla lövskogs-, våtmarks- och gräsmarksom-
råden. Hamnedas grönstruktur är relativt begränsad och 
med naturvärden kopplade till kulturmiljövärdena, varför 
det är det viktigt att bevara och utveckla naturvärden 
kopplade till kulturlandskapets gräsmarker och lövskog. 

De rekreativa områdesvärdena i Hamneda är främst kopp-
lade till ån Lagan och angränsande kulturhistoriska miljö-
er som kyrkoruin och gravfält. Det är viktigt att tillgäng-
liggöra dessa områden med gångstigar samt att bevara 
och utveckla de kulturhistoriska värdena. Områdena utgör 
också en attraktiv entré till Hamneda, men ligger relativt 
långt från ortens östra delar. För att få till ett längre rekre-
ationsstråk österut skulle man behöva gå i anslutning till 
bebyggelse och jordbruksmark. 

276



53

I kartan redovisas natur- och rekreationsvärden samman-
slaget som grönytor, men de olika ytornas värden behöver 
definieras vidare för att behov och åtgärder ska kunna 
specificeras. För Hamneda behöver kunskapen förbättras 
om både natur- och rekreationsvärden. 

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Hamnedas natur- och rekreationsvärden är tydligt 
kopplade till dess kulturmiljövärden, varför det är 
viktigt att bevara och utveckla kulturlandskapets 
gräsmarker och lövskogar samt att tillgängliggöra 
kulturhistoriska miljöer som kyrkoruin och gravfält. 

• Markanvändningsförslagen i Hamneda är till skillnad 
från övriga serviceorter framtagna utan att värden 
kopplade till grönstruktur och naturmiljöer har in-
venterats särskilt, varför vidare utredning av dessa 
värden behövs. 

Åtgärder för hållbara trafikslag
Hamneda trafikeras med buss mellan Ljungby och Mar-
karyd på Riksettan. Busshållplatsen ligger på Riksettan 
vid infarten till orten. För att fungera som kollektivtra-
fikstråk behöver den kompletteras med bil- och cykelpar-
kering samt säker gång- och cykelväg från orten. Vid ut-
byggnad av industri- och verksamhetsområde i anslutning 
till E4:an ska gång- och cykelvägen förlängas dit och 
behovet av busshållplats för snabbuss vid E4:an utredas.

Att beakta i det fortsatta planarbetet: 
Förslaget på ny gång- och cykelförbindelse har utgått från 
viktiga målpunkter, både befintliga och föreslagna. Gång- 
och cykelvägar inom nya bebyggelseområden löses i 
planeringen av respektive område. Föreslagen gång- och 
cykelväg har flera syften:

• Förbindelse till föreslagna nya bostads- eller industri-
områden. 

• Möjliggöra cykling på för den samhället viktiga, men 
för cykling otrygga, genomfartsvägen genom utbygg-
nad av säker gång- och cykelväg. 

• Målpunkter som skola/förskola, idrottsplats och  
busshållplats.

• Asfaltering av banvallen genom samhället.
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Utvecklingsområdet för Bolmens östra 
strand
Det finns många intressen i detta område, framförallt ex-
ploateringsintressen som påverkas av höga allmänna in-
tressen såsom riksintresset för det rörliga friluftslivet och 
fiske, kultur- och naturvärden samt ytvattentäkt till Skåne. 
Delar av ytvattentäkten är också ansökt om inrättande av 
vattenskyddsområde för. De höga allmänna intressena 
och ett högt exploateringstryck är utmanande för kom-
munen att hantera.  Kommunen äger inte så mycket mark 
i området, förutom i Bolmstad hamn och i samhällena 
Bollstad och Tannåker. Eftersom området är attraktivt för 
boende, turism och friluftsliv är det viktigt att det finns 
både kommunal och kommersiell service i området. 

En av utmaningarna i området är lösningen av vatten- och 
avlopp. Många anläggningar utmed sjön Bolmens östra 
strand klara inte dagens krav och en helhetlig lösning är 
en förutsättning för framtida planläggning och exploa-
tering i området. En annan utmaning i området när det 
gäller tillgänglighet är att området inte kan nås hela vägen 
från centralorten med gång- och cykel. 

Eftersom området ingår i riksintresset för det rörliga 
friluftslivet är det väldigt viktigt med fria passager när-
mast stranden men också mellan bebyggelseområdena 
till naturen. Kollektivtrafiken behöver utvecklas om fler 
ska kunna bosätta sig här, turerna passar inte i dagsläget 
arbetspendlare.  

I stycket nedan presenteras markanvändningsförslag 
för utveckling med bostäder och verksamheter (hamn) 
i de områden som faller innanför utvecklingsområdets 
avgränsning i strukturbilden. Enbart bostäder och hamn-
utveckling har studerats enligt utvecklingsprogrammet 
förslag eftersom möjligheten till annan kommunal service 
och andra kommersiella verksamheter behöver utredas i 
en djupare utredning för hela området. Förslagen har håll-
barhets- och konsekvensbedömts vilket medfört att vissa 
områden med förslag till utveckling tagits bort, lagts till 
eller ändrats i avgränsningen.

Bollstad
Bollstad är beläget längst nordväst i Utvecklingsområdet 
för Bolmens östra strand. Bebyggelsen i Bollstad består 
av ett tjugotal villor samt ett antal jordbruksfastigheter 
och fritidshus. I Bollstad finns förskola och skola F-6. Att 
orten har skola motiverar förtätning med fler bostäder. 
Orten är ansluten till kommunalt vatten och avlopp. Orten 
präglas av stora jordbruksmarker med öppna siktlinjer 
och ingår i riksintresse för det rörliga friluftslivet. Boll-
stad ingår även i ett utpekat LIS-område.

Bostäder

Område 1
Området ligger i sydöstra delen av Bollstad intill befint-
ligt planlagt område för bostäder. Området är planlagt för 
odlingsändamål. Förslaget innebär en naturlig fortsättning 
med bostäder österifrån och förtätar runt befintlig gata 
vilket ökar rums- och bykänslan i samhället. Området har 
avgränsats med hänsyn till översvämningsrisken och na-
turvärden närmast stranden.

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Med ökad exploatering ökar behovet av tätare kollek-
tivtrafik för att arbetspendling ska vara möjlig. 

• Bevara yta för svalkande platser exempelvis genom 
planterade områden med ädellöv.

• Översvämningsrisken vid ett tiotusenårsregn.

• Bevara fria passager till och längs med strandkanten i 
södra delen av området.

• Anslutning av området till det kommunala VA-nätet 
samt rening av dagvattnet från området innan det når 
sjön.

Område 2
Detta område ligger också i sydöstra delen av Bollstad, 
norr om område 1. Gällande detaljplan medger odling på 
marken. Eftersom området ligger intill småbåtshamnen 
i öster förstärks hamnområdets funktion som mötesplats 
med rumsbildande bostäder intill. Området har avgränsats 
med hänsyn till den sammanhängande jordburksmarken 
nordväst om området samt för att bevara ädellövskogen 
norr om.

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Med ökad exploatering ökar behovet av tätare kollek-
tivtrafik för att arbetspendling ska vara möjlig. 

• Bevara fria passager mellan bostadskvarteren samt 
till och längs med strandkanten i östra delen av om-
rådet.

• Anslutning av området till det kommunala VA-nätet 
samt rening av dagvattnet från området innan det når 
sjön.

Område 3
Områdena ligger på båda sidor om genomfartsvägen till 
Bollstad. Med förslaget skapas en tätare byggnadsstruktur 
vilket ökar upplevelsen av bykänsla direkt i entrén till 
samhället. Gällande detaljplan medger Naturpark på om-
rådena.
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Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Med ökad exploatering ökar behovet av tätare kollek-
tivtrafik för att arbetspendling ska vara möjlig. 

• Översvämningsrisken vid ett tiotusenårsregn i delar 
av nordöstra delen av föreslaget område.

• Rekreationsvärden på skogskullen både norr och  
söder om föreslaget område. Bevara passager till  
naturmarken söder och norr om föreslagna områden.

• Markera ut större träd för bevarande i detaljplanen. 

• Anslutning av området till det kommunala VA-nätet 
samt rening av dagvattnet från området innan det når 
sjön.

Område 4
Området ligger mitt emot Bolmsö skolan i västra delen av 
samhället utmed byvägen. Med förslaget skapas en tätare 
bebyggelsestruktur som ökar upplevelsen av bykänsla.

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Med ökad exploatering ökar behovet av tätare kollek-
tivtrafik för att arbetspendling ska vara möjlig. 

• Tillgängligheten till och i området för gående och 
cyklister.

• Anslutning av området till det kommunala VA-nätet 
samt rening av dagvattnet från området innan det når 
sjön.

• Bevara siktlinjer mot det öppna landskapet.

Verksamheter - Hamnutveckling

Område 5
Befintlig småbåtshamn i sydöstra delen av Bollstad före-
slås förbli ett område för fortsatta badplats och småbåts-
hamn.

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Bevara/plantera fler träd i anslutning till hårdgjorda 
ytor för skuggning och svalare platser. 

• Tillgängligheten till och i området för gående.

• Bevara passage för gående längs med strandkanten. 

• Vattenkvalitetshöjande åtgärder i form av båtvättplats 
med oljeavskiljare, latrintömning för båtar samt  
toalett för besökare. 
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Tannåkerområdet
Bebyggelsen i Tannåker är samlad längs genomfarts-
vägarna. I dagsläget är dagligvaruhandeln återigen igång 
efter ca tre års uppehåll. Drivmedelsstationen är också 
öppen. Området runt sjön Bolmen är av riksintresse för 
det rörliga friluftslivet. Tannåker ingår också i ett utpekat 
LIS-område. Kommunen äger mycket mark i området 
vilket ökar möjligheterna för framtida planläggning och 
utveckling. Förslagen skapar underlag till befintlig servi-
ce och näringsliv i Tannåker genom att fler får möjlighe-
ten att bosätta sig här.

Bostäder

Område 1
Området ligger i norra delen av Tannåker och föreslås 
utvecklas med bostäder. Med bostäder i denna delen av 
Tannåker förstärks bykänslan och rumsbildningen utmed 
den för övrigt linjeformade byn. Områdets avgränsning 
har begränsats söderifrån för att inte påverka den typiska 
landskapsbilden med öppna jordbruksmarker för negativt. 
Marken ägs av kommunen.

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Med ökad exploatering ökar behovet av tätare kollek-
tivtrafik för att arbetspendling ska vara möjlig. 

• Placeringen av husen för att bevara siktlinjer mellan 
husen mot kyrkan och det öppna landskapet.

• Utformningen – följa svensk byggnadstradition för att 
bevara landskapets karaktär.

• Bevara större värdefulle ädellövträd.

• Ny bebyggelse ska anpassas efter den mycket artrika 
floran (enligt naturinventering).

• Lösning av vatten- och avlopp.

• Rening av dagvattnet innan det når sjön.

Område 2
Området ligger i sydvästra delen av Tannåker och har en 
gång varit aktuellt att planlägga för bostäder och service i 
projektet Grönt boende. Detta område föreslås utvecklas 
med boende och har avgränsats med hänsyn till jord-
bruksmarken i norr och det sammanhängande landskapet 
mot kyrkan. Den nya avgränsningen följer dels byvägen 
upp mot kyrkan samt hamnar bakom befintliga bostäder. 
Kommunen äger marken.

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Med ökad exploatering ökar behovet av tätare kollek-
tivtrafik för att arbetspendling ska vara möjlig. 
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• Placeringen av husen för att bevara siktlinjer mellan 
husen mot kyrkan och det öppna landskapet.

• Utformningen – följa svensk byggnadstradition för att 
bevara landskapets karaktär.

• Bevara tillgänglighet till stranden.

• Bevara större ädellövträd. 

• Lösning av vatten- och avlopp.

• Rening av dagvattnet innan det når sjön.

Område 3
Området ligger utmed huvudgatan i Tannåker mot kyrkan 
och är föreslaget att utvecklas med bostäder. Med bostä-
der i denna delen av Tannåker förstärks bykänslan och 
rumsbildningen utmed den för övrigt linjeformade byn. 
Området har avgränsats med hänsyn till naturvärden och 
riksintressets värden för det rörliga friluftslivet. Kommu-
nen äger inte marken.

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Med ökad exploatering ökar behovet av tätare kollek-
tivtrafik för att arbetspendling ska vara möjlig. 

• Placeringen av husen för att bevara siktlinjer mellan 
husen mot kyrkan och det öppna landskapet.

• Utformningen – följa svensk byggnadstradition för att 
bevara landsbygdens karaktär.

• Bevara passager till naturområdet österut.

• Lösning av vatten- och avlopp.

• Rening av dagvattnet innan det når sjön.

Område 4
Området ligger utmed huvudgatan i Tannåker mot kyrkan 
och är föreslaget att utvecklas med bostäder. Med bostä-
der i denna delen av Tannåker förstärks bykänslan och 
rumsbildningen utmed den för övrigt linjeformade byn. 
Området har avgränsats med hänsyn till betes- och natur-
värden samt riksintressets värden för det rörliga friluftsli-
vet. Kommunen äger inte marken.

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Med ökad exploatering ökar behovet av tätare kollek-
tivtrafik för att arbetspendling ska vara möjlig. 

• Placeringen av husen för att bevara siktlinjer mellan 
husen mot det öppna landskapet.

• Utformningen – följa svensk byggnadstradition för att 
bevara landsbygdens karaktär.

• Bevara passager till naturområdet österut.

• Lösning av vatten- och avlopp 

• Rening av dagvattnet innan det når sjön.

Område 5
Området ligger utmed huvudgatan i Tannåker mot kyrkan 
och är föreslaget att utvecklas med bostäder. Med bostä-
der i denna delen av Tannåker förstärks bykänslan och 
rumsbildningen utmed den för övrigt linjeformade byn. 
Området har avgränsats med hänsyn till åkermarken samt 
riksintressets värden för det rörliga friluftslivet. Kommu-
nen äger inte marken.

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Med ökad exploatering ökar behovet av tätare kollek-
tivtrafik för att arbetspendling ska vara möjlig. 

• Placeringen av husen för att bevara siktlinjer mellan 
husen mot det öppna landskapet.

• Utformningen – följa svensk byggnadstradition för att 
bevara landsbygdens karaktär.

• Lösning av vatten- och avlopp. 

• Rening av dagvattnet innan det når sjön.

Sofielund - Sjöhagen
Området ligger naturskönt utmed Bolmens strand med 
badplatser och småbåtshamnar. Detta område ingår också 
i ett större LIS-område Bolmstad-Hölminge. Eftersom 
området ingår i riksintresse för det rörliga friluftslivet och 
har höga naturvärden är det en utmaning att hitta lämpli-
ga platser för framtida exploatering. En förutsättning för 
fortsatt planering av området är att vatten- och avlopp kan 
lösas på ett tillfredsställande sätt och att dricksvattenför-
sörjningen kan tryggas för området.

Sofielund
Sofielund är ett från början, äldre fritidshusområdet som 
har kommit att bli mer och mer ett område med perma-
nenta bostäder.

Bostäder
Sofielund föreslås utvecklas med bostäder och annan 
eventuell behövlig närservice. Området ligger väl till-
gängligt utmed väg 555 vilket ökar möjligheten att kopp-
la den nya bebyggelsen till befintliga vägar. Avgränsning 
av området har gjorts med hänsyn till översvämningsris-
ken samt natur- och rekreationsvärden. Marken privatägd.
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Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Med ökad exploatering ökar behovet av tätare kollek-
tivtrafik för att arbetspendling ska vara möjlig. 

• Placeringen av husen för att bevara siktlinjer mellan 
husen mot det öppna landskapet.

• Passager mellan bostadskvarteren till naturområdena 
öst och väster om området samt i nor-sydlig riktning. 

• Lösning av vatten- och avlopp. 

• Rening av dagvattnet innan det når sjön.

• Etappindela planarbetet samt utreda behov av annan 
närservice i området.

Tallbacken - Bolmstad
Bolmstad-Tallbacken är ett äldre fritidshusområde där 
Bolmstad säteri utgör den äldsta bebyggelsen. Området är 
attraktivt då Bolmstad hamn är en gedigen småbåtshamn 
på nära och lättillgängligt avstånd från centralorten. Un-
der senare år har två områden planlagts för bostäder.
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Hamnutveckling

Planmark mark bostäder

¯

Verksamheter - Hamnutveckling
Hamnområdet föreslås utvecklas med möjligheter för 
hamnen, bad samt behövlig service i området. Kommu-
nen äger en del mark i hamnområdet men österut är det 
privatägt.

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Markanvändningen närmast vattnet pga översväm-
ningsrisken vid ett 10 000-årsregn.

• Hanteringen av dagvatten inom området som klarar 
både rening och mängd vid framtida skyfall samt  
andra skyddsåtgärder för att minska föroreningsris-
ken av sjön.

• Passager till och genom hamnområdet från bostads-
områdena runt om.

• Siktlinjer mot det öppna landskapet.

• Allén utmed vägen ned till hamnen.

• Bevara äldre, grova lövträd. 
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Möjliga åtgärder för hållbara trafikslag i 
övriga orter
I detta avsnitt presenteras förslag på möjliga åtgärder 
vad gäller hållbara trafikslag som kollektivtrafik och 
gång- och cykeltrafik i ett antal orter utöver centralort och 
serviceorter. Dessa orter ligger i anslutning till stråken 
eller har andra funktioner som skola eller kollektivtrafik. 
Förslagen anges ortsvis.

Vrå
• Kollektivtrafiknod i anslutning till väg 542 mot Lid-

hult, med busshållplats för snabbussar samt pendlar-
parkering för bil och cykel. 

• Gång- och cykelförbindelse mellan busshållplatsen 
och bostadsområdena.

Skeen och Annerstad
Under 2020–2021 planeras riksväg 25 förbi Skeen och 
Annerstad att byggas om till 2+1 väg. I samband med 
det, flyttas en busshållplats till Annerstads västra infart 
och det iordningställs en gång- och cykelväg därifrån till 
Skeens samhälle. Därutöver är möjliga åtgärder:

• Pendlarparkering för bil och cykel vid busshållplatsen 
för att den ska fungera som en kollektivtrafiknod.

• Gång- och cykelförbindelse mellan busshållplatsen 
och bostadsområdena i Annerstad samt till badplatsen 
i Skeen.

Bolmen
• Pendlarparkering för bil och cykel vid busshållplatsen 

vid hamnen för att den ska fungera som en  
kollektivtrafiknod.

• Iordningställ banvallen mot Ljungby för cykling.

Angelstad
• Pendlarparkering för bil och cykel vid busshållplatsen 

på Liljedalsvägen för att den ska fungera som en  
kollektivtrafiknod. 

• Gång- och cykelförbindelse mellan busshållplatsen 
och bostadsområden, skola, idrottsplats och badplats. 

• Iordningställ banvallen mot Ljungby för cykling.

Kånna
• Pendlarparkering för bil och cykel vid busshållplatsen 

på Riksettan intill korsningen med infartsvägen till 
Kånna för att den ska fungera som en kollektivtra-
fiknod.

• Gång- och cykelförbindelse mellan busshållplatsen 
och bostadsområden, skola och annan service.

Södra Ljunga
• Utveckla befintlig busslinje för arbetspendling.

• Gång- och cykelförbindelse genom samhället. 

Agunnaryd
• Gång- och cykelförbindelse mellan kollektivtrafikno-

den vid väg 124 och bostadsområden, skola och  
annan service i samhället.

Dörarp
• Gång- och cykelförbindelse genom samhället och 

vidare mot Vittaryd och sjön Bolmen med badplats. 

• Utveckla befintlig busslinje direkt till Ljungby för 
arbetspendling

Vittaryd
• Pendlarparkering för bil och cykel vid busshållplatsen 

i korsningen mellan Rosendalsvägen och Värnamovä-
gen för att den ska fungera som en kollektivtrafiknod. 

• Gång- och cykelförbindelse mellan busshållplatsen, 
bostadsområdena, skola, idrottsplats och annan  
service. 

• Asfaltera banvallen för cykling.
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Kommunen ser positivt på en utbyggnad av vindkraften i 
kommunen och har bland annat tagit ställning till följan-
de:  

• Vindkraftsanläggningar prioriteras i de områden som 
är utpekade i vindkraftsplanen.  

• Planering ska ske med miljöhänsyn så att påtaglig 
skada inte uppstår på natur- och kulturmiljöns värden. 

• Kommunens vindkraftsplanering ska främja en lång-
siktigt god hushållning med vindenergi och markre-
surser. 

• Placering av vindkraftverk ska i första hand ske 

• där väsentliga intressen inte skadas.

• så att anslutning till el- och vägnät blir så enkel 
som möjligt. 

• i ordnade grupper.  

• där det finns gynnsamma vindförhållanden.  
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Ljungby kommun antog ett tematiskt tillägg till översikts-
planen för landsbygdsutveckling i strandnära lägen den 
30 augusti 2011. Denna så kallade LIS-plan är inte juri-
diskt bindande men vägledande vid fortsatt planering av 
strandnära områden. 

Under arbetet med att ta fram en ny översiktsplan har de 
befintliga LIS-områdena setts över och en del ändringar 
från gällande plan har gjorts, främst utifrån översiktspla-
nens ställningstagande om att sådana områden i första 
hand ska lokaliseras inom stråkens närområde eller inom 
utvecklingsområdet Bolmens östra strand. För de områ-
den som inte har förändrats gäller fortfarande det som 
står i gällande LIS-plan. Nuvarande LIS-plan inkluderar 
en miljökonsekvensbedömning som fortsatt bedöms vara 
aktuell. Konsekvenserna av föreslagna ändringar har 
bedömts och redovisas i bilagan hållbarhets- och mil-
jökonsekvensbeskrivning. För att få en total översyn av 
LIS-planen behöver den arbetas om framöver.  

Generella riktlinjer
Särskilda riktlinjer vid exploatering inom föreslagna 
LIS-områden för att minska negativ påverkan och i störs-
ta mån bidra till positiv påverkan handlar om att särskilt 
beakta behovet av VA-lösningar. I genomgången av 
LIS-områden framgår att områden utmed Bolmens öst-
ra strand, Bolmstad- Hölminge, kräver en övergripande 
VA-lösning för att kunna möjliggöra vidare utveckling. 
I sådana större LIS-områden är det viktigt att identifiera 
och säkerställa gröna passager, både för växt- och djurliv 
och för det rörliga friluftslivet.

Särskilda skäl till upphävande av strandskyddet
För att upphäva strandskyddet måste något av följande 
sex skäl uppfyllas, samt att syftet med strandskyddet inte 
påverkas, det vill säga djur- och växtlivet påverkas inte på 
ett oacceptabelt sätt och allmänhetens tillgång till strand-
områden försämras inte.

• Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör 
att det saknar betydelse för strandskyddets syften. 

• Området är genom en väg, järnväg, bebyggelse, verk-
samhet eller annan exploatering väl avskilt från  
området närmast strandlinjen. 

• Marken behövs för en anläggning som för sin funk-
tion måste ligga vid vattnet och behovet kan inte  
tillgodoses utanför området. 

• Marken behövs för att utvidga en pågående verksam-
het och utvidgningen kan inte genomföras utanför 
området. 

• Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett 
angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses 
utanför området. 

• Marken behöver tas i anspråk för att tillgodose ett 
annat mycket angeläget intresse. 

Dessutom finns det ytterligare ett skäl som kan åberopas 
vid upphävande av strandskydd och det är landsbygdsut-
veckling i strandnära lägen. För att detta skäl ska kunna 
användas ska områden för landsbygdsutveckling pekas ut 
i kommunens översiktsplan eller i ett tematiskt tillägg till 
översiktsplanen.

Befintliga områden

1.Sjön Bolmen - Bolmens samhälle och Öjarp

Användning

En utökning av camping och andra turistanläggningar kan 
vara möjliga samt ett café. Möjlighet till utökning av an-
talet bostadstomter är rimligt speciellt inom de områden 
där kommunen äger marken.

Riktlinjer

Områden med ek och bok bör sparas från exploatering 
liksom sankare partier där det växer al. Hänsyn ska tas till 
områden med fornlämningar och fossil åkermark.

2.Sjön Bolmen - Bolmstad och Hölminge

Användning

I Bolmstad och Hölminge finns möjligheter till olika 
användningar av marken. Både boende, turism, besöksnä-
ring och verksamheter är lämpliga i lagom omfattning.

Riktlinjer

Viktigt är att vatten och avlopp kan anordnas.

Norr om Mjälens camping finns fornlämningar i form av 
en fångstgrop och ett gränsmärke som ska bevaras. Dess-
utom ska hänsyn tas till den fossila åkermarken samt djur 
och natur vid exploatering. 

Området ligger inom riksintresse för friluftslivet. Därför 
är det viktigt att allmänhetens tillgänglighet tillgodoses. 
Det kan ske genom att grönstråk sparas mellan befintlig 
bebyggelse och eventuell ny bebyggelse.

Ny bebyggelse i närheten av Bolmstad säteri ska anpassas 
till områdets kulturhistoriska värden.

3.Sjön Bolmen - Tannåker

Användning

Nya bostäder, olika former av service samt anläggningar 
med anknytning till turism är lämpligt inom området. 
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Riktlinjer

Tannåkers kyrka ligger inom det utpekade området. Be-
byggelse i kyrkans närhet är inte lämpligt. Mark som 
är bevuxen med gammal lövskog ska bevaras. Ett antal 
fornlämningar som fornåkrar, vägmärken och fyndplatser 
finns på olika platser som ska visas hänsyn vid uppföran-
de av bebyggelse.

4.Sjön Bolmen - Bollstad

Användning

Där marken ligger högt i förhållande till sjön är det 
lämpligt med bebyggelse. Nya bostäder, olika former av 
service samt anläggningar med anknytning till turism är 
lämpligt inom området. 

Riktlinjer

Varsamhet ska iakttas vad all form av exploatering inom 
riksintresse för kulturmiljövården. Förändringar av bygg-
nader och markanvändning inom dessa områden bör ske 
efter samråd med länsstyrelsen.

Hänsyn ska också tas till de fornlämningar som finns 
inom området. I första hand kan jordbruksmarken klara 
en utbyggnad utan betydande påverkan på naturvärden.

5.Sjön Bolmen - Håringe, Skeeda och Österås

Användning

Området är i första hand lämpligt för bostäder i anslut-
ning till befintlig bebyggelse, dessutom skulle en vild-
markscamping vara möjlig i området. 

Riktlinjer

Om ny bebyggelse tillkommer, ska hänsyn tas till forn-
lämningarna i området samt till naturen eftersom marken 
ligger inom område med mycket stora naturvärden. Ex-
ploatering bör ske i närheten av befintlig bebyggelse.

Området är omnämnt i Ljungby kommuns kulturmil-
jöprogram. Ny bebyggelse ska anpassas till områdets kul-
turhistoriska värde.

6.Sjön Bolmen - Bolmsö kyrkby

Användning

Tomterna tillsammans med en kommunal avloppsanlägg-
ning, restaurang och bad är förutsättningar som gör det 
möjligt till ytterligare utveckling av Bolmsö kyrkby.

Verksamheter inom besöksnäringen, service och nytt  
boende är möjliga inom området.

Riktlinjer

Om exploatering genomförs ska hänsyn tas till kyrkan 
och fornlämningsområden samt till grundvattentäkten i 
kyrkbyn.

7.Sjön Bolmen - Skogen

Användning

Området kan utökas med ytterligare bostäder i anslutning 
till befintlig bebyggelse. Möjlighet finns också att uppföra 
camping. 

Riktlinjer

Vid byggnation ska hänsyn tas till fornlämningarna i 
området. Enligt naturvårdsprogrammet ska man ta stor 
naturvårdshänsyn vid den fortsatta markanvändningspla-
neringen.

8.Sjön Unnen - Loshult

Användning

Området vid Unnen är i första hand lämpligt för bostads-
bebyggelse i anslutning till befintliga hus. Olika turistatt-
raktioner såsom camping, kanotuthyrning med mera kan 
också vara lämpligt. 

Riktlinjer

Det är viktigt att bebyggelse placeras på rätt plats med 
hänsyn till naturvärdena i området.

9.Krokån

Användning

Vissa ställen längs med Krokån kan vara lämpliga för 
anläggningar som gynnar en utveckling av turism och 
friluftsliv. Är lokaliseringen väl genomtänkt och planerad 
kan även viss exploatering för bostäder ske. 

Riktlinjer

Eventuell byggnation ska ske varsamt på lämpliga platser 
med tanke på naturvärden, risk för ras och översvämning 
med mera. Kanotplatser får uppföras där det är lämpligt 
och där minsta möjliga skada på naturen uppstår.

10.Sjön Kösen - Angelstad och Närlinge

Användning

Området är i första hand lämpligt för bostäder men i an-
slutning till badplatsen kan också olika former av turist-
verksamhet vara möjlig.
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Riktlinjer

Öster om badplatsen ligger hembygdsparken med ett an-
tal fornlämningar. Bebyggelse i hembygdsparkens abso-
luta närhet är inte lämpligt. Likaså ska marken med stora 
ekar och sumpområde med al undanhållas från bebyggel-
se. I Näglinge finns ett antal tomter som inte är bebygg-
da. Dessa är i första hand lämpliga att bygga på men för 
övrigt finns områden i anslutning till tomterna som kan 
stå på tur för bebyggelse. Viktigast är att bebyggelsen 
placeras på mark som inte är sank eller där det är risk för 
översvämning.

11.Sjön Flåren - Flattinge

Användning

I anslutning till befintlig bebyggelse är det lämpligt med 
ytterligare bostäder. För övrigt kan anläggningar för  
turism till exempel kanoting, campingstugor, med mera 
vara lämpligt.

Riktlinjer

Hänsyn till de fornlämningar som finns i området ska tas 
när byggnation uppförs. Placering av byggnader ska ske 
så att risk för översvämningar, ras och skred minimeras.

12.Sjön Tjurken - Målaskog

Användning

Området vid Tjurken är lämpligt för verksamhet som har 
med turism att göra till exempel camping, Bed & Break-
fast, grillplatser, båtbryggor, toaletter, avloppsanläggning-
ar med mera.

Riktlinjer

Hänsyn ska tas till djur och natur. Byggnader ska placeras 
så att risk för ras, skred och översvämningar minimeras.

Borttagna områden

13.Svansjön
Svansjön föreslås tas bort som LIS-område. Hela sjön 
bedöms inte lämplig för LIS-område eftersom området 
saknar infrastruktur och kommunalt VA-nät i närområdet. 
Dessutom har intresset för exploateringar varit litet. Det 
finns närhet till serviceorten Lidhult men ligger inte ut-
med något prioriterat stråk.

14.Sjön Vidöstern - Erikstad
Det bedöms finnas flera skäl till att området inte ska tas 
upp som LIS-område. Området ligger inte utmed något 
prioriterat stråk eller i anslutning till serviceort. Det ligger 
också lågt och kan därför räknas som översvämnings-
känsligt område samt består till viss del av jordbruk-
smark/betesmark. Det har inte varit någon exploatering 
aktuell sedan planen antogs.

15.Stor-Immen
Området öster om Ryssbysjön och Stensjön bedöms kun-
na räknas som ett större relativt opåverkat område. Om-
rådet innehåller många sjöar och skog. I nollalternativet 
finns två områden utpekade för i första hand exploatering 
kopplat till turism och friluftsliv. I förslag till revidering 
tas området vid Stor-Immen bort. Det har inte varit aktu-
ellt med exploatering inom LIS-området och det är i sig 
relativt opåverkat.

Förändrade områden

Löckna - Odensjö
Området föreslås delas i två områden för att bevara det 
gröna området mellan de exploaterade områden utmed 
Bolmens västra strand norr om Odensjö. Förändringen 
bedöms inte innebära någon negativ påverkan på miljö 
utan snarare en positiv påverkan.

16.Sjön Bolmen - Löckna

Användning

I Löckna finns möjlighet för en utvidgning av campingen. 
Området föreslås som LIS-område för turism och frilufts-
liv.

Riktlinjer

Vid en utvidgning av campingen ska hänsyn tas till forn-
lämningar samt djur och natur innan exploatering.

17.Sjön Bolmen - Odensjö

Användning

Vatten och avloppssituationen måste lösas vid en ökad 
exploatering inom området. Möjlighet till komplettering 
av befintlig bebyggelse vi Odensjö samhälle.

Riktlinjer

Placering av ny bebyggelse ska i första hand ske i anslut-
ning till befintlig bebyggelse.
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18.Sjön Bolmen - Skeen och Kafjorden
Området kring Skeen och Kafjorden gick tidigare längre 
söder ut om väg 25. Området har minskats för att koncen-
trera bebyggelsen och att området behöver anpassas till 
vattenskyddsområdet.

Användning

Kommunen äger mark runt befintlig bebyggelse i Skeen 
vilket kan ge möjlighet till nya attraktiva tomter. Vid 
Kafjordens strand där marken är privatägd finns utrymme 
för bostadsbebyggelse och turistverksamhet.

Riktlinjer

Området bör planeras omsorgsfullt ur naturvårdssyn-
punkt. Hänsyn ska vid exploatering tas till den fossila 
åkern inom området. Samråd ska alltid ske med Sydvat-
ten när byggnation ska uppföras i närheten av Bolmen-
tunneln.

Tillagda områden

19.Askaken - Lidhult

Användning

Området är lämpligt för en utveckling av bostäder, verk-
samheter, turism och friluftsliv. Med närhet till service 
och befintlig infrastruktur är området lämpligt som 
LIS-område.

Riktlinjer

Bostadsbebyggelse bör placeras söder om badplatsen i 
anslutning till befintlig bostadsbebyggelse samt längs 
med vägen. Verksamheter för turism placeras lämpligast 
i närhet av badplatsen. Hänsyn behöver tas till de natur- 
och rekreationsvärden som finns inom området.

20.Agunnarydsjön

Användning

Området vid Agunnaryd är lämpligt för verksamhet som 
har med turism att göra till exempel camping, grillplatser, 
båtbryggor, toaletter med mera.

Riktlinjer

Hänsyn bör tas till spridningskorridorer och de gröna 
stråk som är utpekade enligt Länsstyrelsen samt att säker-
ställa allmänhetens tillgång till Agunnarydsjön. Området 
ligger lågt i förhållande till vattennivå och stora delar är 
inom risk för översvämning. Exploatering bör föregås av 
närmare utredning av förutsättningarna genom planlägg-
ning av området.

294



71
295



72

Du som medborgare har möjlighet att lämna yttrande 
kring kommunens översiktsplan genom att skicka in ditt 
yttrande till kommunen via post, mail eller via vår Story 
Map på hemsidan.

Postadress:  
Ljungby kommun  
Planavdelningen 
341 83 Ljungby

E-post: 
miljo.byggnamnden@ljungby.se

Tyck till om översiktsplanen!

296
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Del 1 - Utgångspunkter
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Läshänvisning 
Översiktsplan 2035 är indelad i fyra olika delar som 
behandlar olika frågor som har med hållbar översikt-
lig planering och kommunens kommande utveckling 
att göra. Delarna finns som separata dokument och 
är uppdelade för att göra översiktsplanen lättare att 
läsa och hitta i. Hela översiktsplanen finns även som 
en digital version som du hittar på kommunens hem-
sida.

Del 1 – Utgångspunkter, är en inledning till över-
siktsplanen och här kommer du att kunna läsa om 
vad en översiktsplan är, varför kommunen tar fram 
en ny, hur processen med att ta fram en översiktsplan 
går till samt när planen beräknas vara färdig. Du kan 
även läsa om vilka nationella, regionala och kommu-
nala mål, planer och program som översiktsplanen 
berörs av samt hur man förhåller sig till dem. Här 
kan du också läsa om hållbar utveckling, vad det 
innebär och hur arbetet med översiktsplanen tagits 
fram utifrån det arbetssättet. 

Del 2 – Planförslag, behandlar kommunens struk-
turbild och olika strategiområden samt förslag på 
markanvändning som inom kommunen. 

I denna del behandlas kommunen i sin helhet ge-
nom en strukturbild men även mer detaljerat i de 
orter som pekas ut som serviceorter. Här kan du 
även hitta ställningstagande som har tagits fram 
kopplade till de olika strategiområdena som kom-
munen har arbetat med. Förslag som inkom under 
programsamrådet har här behandlats och mer fysis-
ka förslag har tagits fram. 

Del 3 – Hänsyn och planeringsunderlag, tar upp 
de förutsättningar som kommunen har att jobba ut-
efter idag. Denna delen lyfter fram de riksintressen 
och allmänna intressen som finns inom kommunen 
och som kan komma att påverkas vid den fysiska 
utvecklingen av kommunen. 

Del 4 – Fortsatt arbete, beskriver hur löpande 
översiktlig planering fungerar och hur kommunen 
ska fortsätt arbetet men översiktlig planering efter 
att översiktsplanen har antagits. I denna del kan du 
även hitta de bilagor som finns till översiktsplanen. 

Innehåll

5 Översiktsplan - 2035

6 Översiktsplanens roll

6 Lagkrav i översiktsplanen

7 Varför en ny översiktsplan?

7 Organisation för arbetet med 
översiktsplanen

7 Process

9 Tidsplan

11 Nationella, regionala och 
kommunala mål

12 Nationella mål och  
styrdokument

15 Regionala mål och  
styrdokument

15 Kommunala mål och  
styrdokument

21 Ljungby i regionen

22 Mellankommunala frågor

23 Hållbar utveckling

24 Hållbar översiktlig planering
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Översiktsplan - 2035
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Lagkrav i översiktsplanen
Kommunens översiktsplan ska redovisa hur mark- och 
vattenområden ska användas i framtiden och hur den 
befintliga byggda miljön ska användas och utvecklas. 
Översiktsplanen ska även redovisa hur man tar hänsyn till 
allmänna intressen samt hur man förhåller sig till riksin-
tressen och miljökvalitetsnormer för att upp nå dem. Den 
ska redovisa hur den fysiska planeringen samordnas med 
nationella och regionala mål samt var landsbygdsutveck-
ling i strandnära lägen ska ske. 

Det ska i översiktsplanen framgå vilka ställningstagande 
som kommunen har för hur den byggda miljön och hur 
den ska användas, utvecklas och bevaras. Vid framtagan-
det av en översiktsplan ska kommunen ta hänsyn till mil-
jökonsekvensbeskrivningen. 

Översiktsplanens roll
Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en 
aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. 
Översiktsplanen redovisar kommunens syn på mark- och 
vattenanvändningen och den framtida utvecklingen i 
kommunen. Den beskriver både förutsättningar, ställ-
ningstaganden och konsekvenser av kommunens lång-
siktiga planering. Översiktsplanen är vägledande vid 
hantering av bygglov och detaljplaner, samt vid övriga 
beslut som rör mark- och vattenanvändning. Den är inte 
juridiskt bindande, men väger tungt i och med att den är 
förankrad med medborgare och myndigheter. Översikts-
planen ger i sig inte några rättigheter eller skyldigheter, 
utan det sker först i samband med detaljplanering eller 
bygglovgivning.

Samhällsplaneringens olika nivåer enligt plan- och bygglagen. 
Streckad linje innebär rådgivande plandokument och heldragen 
linje juridiskt bindande plandokument.

Översiktsplanen definierar kommunens långsiktiga plane-
ring av mark- och vattenanvändning samt bevarande, an-
vändande och utveckling av bebyggelse. Vidare behand-
lar en översiktsplan hur samhällsplaneringen samordnas 
med nationella och regionala mål och var i strandnära 
lägen som dispens från strandskyddet bör kunna ges. Den 
visar även hur kommunen avser att tillgodose allmänna 
intressen, exempelvis natur- och kulturmiljö och kom-
munikation som är av betydelse för hela riket, så kallade 
riksintressen. Slutligen beskriver den hur kommunen 
avser att följa miljökvalitetsnormer samt konsekvenser av 
översiktsplanens förslag. Miljökvalitetsnormer regleras i 
miljöbalken och anger den lägsta godtagbara miljökvali-
teten för luft, buller och vatten.

Översiktsplanen regleras genom plan- och bygglagen 
(PBL) samt miljöbalken (MB).  Under varje mandatperi-
od ska en aktualitetsprövning utföras av översiktsplanen. 
Det innebär att kommunen tar ställning till om översikts-
planen är helt eller delvis inaktuell, i form av vägledning 
och underlag. Även Länsstyrelsen i Kronobergs län och 
andra berörda myndigheter ska yttra sig gällande statliga 
och mellankommunala intressen. Om översiktsplanen 
anses vara inaktuell ska den revideras helt eller delvis.

 

Enligt 3 kap 4§ i PBL ska kommunens översiktsplan re-
dovisa 

• Hur miljöaspekterna har integrerats i planen

• Hur hänsyn har tagits till miljökonsekvensbeskriv-
ningen och inkomna synpunkter

• Skälen för att planen har antagits i stället för de alter-
nativ som övervägts

• Vilka åtgärder som planeras för att övervaka och följa 
upp den betydande miljöpåverkan som genomföran-
det av planen eller programmet medför 

Översiktsplanens innehåll kan inte överklagas då över-
siktsplanen inte är juridiskt bindande utan enbart en 
vägledning om den fysiska planeringens utveckling i 
kommunen. 
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Planprocessen, första delen, program och programsamråd är ingen som är obligatoriskt men många kommuner väljer att ha ett 
program innan samrådet för att ge möjlighet för allmänheten att vara delaktiga i ett tidigt skede.

Varför en ny översiktsplan?
Ljungby kommuns nuvarande översiktsplan antogs av 
kommunfullmäktige år 2006 och har utgjort underlag för 
kommunens långsiktiga planering sedan dess. Under sam-
ma tidsperiod har Ljungby kommun och många av Sve-
riges övriga kommuner gått in i ett skede av förändring 
med högre befolknings- och bebyggelseutveckling än 
på länge. För att bland annat kunna hantera en sådan ut-
veckling och en möjlig höghastighetsjärnväg med station 
i Ljungby är det viktigt att Ljungby kommuns översikts-
plan är aktuell och ger den vägledning som behövs när 
kommunen utvecklas. Till det bör även tilläggas att ny 
lagstiftning inom PBL har tillkommit, vilket innebär att 
fler krav ställs på översiktsplanering vad gäller strategiskt 
arbete samt miljö- och klimataspekter med mera.

Kommunstyrelsen beslutade år 2013 om aktualitetspröv-
ning av nuvarande översiktsplan. I aktualitetsprövningen 
konstaterades att översiktsplanen behövde uppdateras av 
flera anledningar. Exempelvis ansågs delar av planen för-
åldrad, fåordig i sin beskrivning av strategisk utveckling 
och sakna tydliga kopplingar till nya kommunala doku-
ment.  Till följd av aktualitetsprövningen gav kommun-
styrelsen planavdelningen i uppdrag att påbörja arbetet 
med att ta fram en ny översiktsplan. Nuvarande översikts-
plan gäller dock tills en ny är antagen. Arbetet låg vilande 
under en tid, men återupptogs hösten 2016. En projekt-
plan togs fram och beslutades i kommunstyrelsen i mars 
2017.

Organisation för arbetet med översikts-
planen
Kommunstyrelsen är uppdragsgivare för översiktsplanen 
och fattar de politiska besluten, undantaget antagande av 
översiktsplan vilket görs av kommunfullmäktige. Den po-
litiska förankringen står kommunstyrelsens arbetsutskott 
för och fungerar som politisk styrgrupp och ansvarar för 
exempelvis visioner och strategier. Tjänstemannastyr-
gruppen representeras av kommunens ledningsgrupp som 
består av samtliga förvaltningschefer och en del avdel-
ningschefer. De ansvarar för den organisatoriska förank-
ringen bland kommunens förvaltningar och har tillsatt 
tjänstepersoner i arbetsgrupper. Översiktsplanegruppen 
projektleder översiktsplanen och arbetar fram planhand-
lingar. Arbetsgrupper omfattar samtliga förvaltningar 
samt kommunala bolag och ansvarar för framställningen 
av underlagsmaterial till översiktsplanen. 

Process
Översiktsplanering är en levande process och löpande 
produceras nya översiktliga planeringsdokument. Dessa 
dokument och underlag fungerar som tillägg till över-
siktsplanen och ska vid en revidering arbetas in i över-
siktsplanen. För att kunna fungera ihop med övriga över-
siktliga planeringsdokument måste översiktsplanen vara 
tydlig på ett övergripande strategiskt plan och inte alltför 
detaljerad, då det skapar låsningar när den ska tolkas eller 
kompletteras.

Nya underlag är inte det enda som påverkar en översikts-
plans innehåll, utan den påverkas också till stor del av po-
litiken. Målet med en ny översiktsplan måste därför vara 
att skapa en stark politisk förankring över partigränserna 
för att översiktsplanen ska vara strategisk och rådgivande 
över en längre period.

Projektorganisation för arbetet med ny översiktsplan.

Projektstöd bidrar med stöd gällande kommunikation, 
IT med mera. Referensgrupper kan användas för dialog, 
avstämning och förankring. Tillframtagandet av samråds-
handlingen har två fokusgrupper bestående av privata ide-
ellt engagerade, deltagit i sex möten under hösten 2018. 
Samtliga partigrupper i kommunen har också fungerat 
som en slags referensgrupp i framtagandet av strukturbil-
den för kommunen.
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Eftersom översiktsplanen berör hela kommunen, och där-
med många människor och intressen, är det viktigt att alla 
får möjlighet att komma till tals. I samband med framta-
gandet av översiktsplan har Ljungby kommun därför valt 
att, utöver vad som är lagstadgat, lägga till ett ytterligare 
samråd tidigt i processen. Förhoppningen var med pro-
gramsamrådet att samla in fler synpunkter och förankra 
planen bättre. Detta för att vi tillsammans genom en bred 
dialog ska kapa en översiktsplan som är väl förankrad 
med kommunens invånare.

Programsamråd
Ljungby kommun påbörjade under slutet av år 2016 arbe-
tet med att ta fram en ny översiktsplan med utblick mot 
2035. Som ett första led i det arbetet, har kommunen tagit 
fram ett planprogram för att fungera som underlag för 
medborgardialogerna samt utreda vilka utmaningar och 
strategier vi ska arbeta med i den fortsatta planprocessen.

Planprogrammet var på samråd under tiden 2018-01-09 
– 2018-03-31 och skickades då till statliga myndigheter, 
bolag, länsstyrelserna i Hallands, Jönköping och Kron-
bergs län, regionerna; Halland, Jönköping och Kronoberg, 
grannkommuner, kommunala råd, näringslivsföreningar, 
politiska partier, skolor, föreningar, sockenråd, hem-
bygdsföreningar, bygdegårdsföreningar och LRF.

Under samrådstiden fanns planprogrammet och dialog-
kartan digitalt tillgängligt på kommunens webbplats. 
Invånare hade möjlighet att lämna synpunkter på den 
digitala dialogkartan samt genom synpunktsblanketter 
i synpunktslådorna. Synpunktslådorna var utplacerade 
på biblioteken i Lagan, Lidhult, Ljungby, Ryssby och 
Godsmagasinet i Ljungby stad. En synpunktslåda med 
blanketter var även uppställd i kommunhusets entré med 
tillhörande material.

Utöver detta hölls dialogmöten av tjänstemän på 12 orter 
i kommunen. Kommunen engagerade också skolbarnen 
i Lidhult, Lagan och Kungshögskolan genom ett projekt 
som heter ”Arkitekter i skolan” för att få med barnens 
perspektiv i planeringsfrågorna. Utöver detta projekt hölls 
workshop (kartövning) med tre klasser från Sunnerbo-
gymnasiet samt två klasser från Stensbergskolan.

Under samrådstiden fördes även dialog med kommunala 
tillgänglighetsrådet, ungdomsrådet samt pensionärsrådet. 
Detta för att försöka få in synpunkter från en så bred all-
mänhet som möjligt.

Riktade möten ordnades för att fånga upp företagarnas 
perspektiv samt träffa fler med utländsk bakgrund. Vi in-
formerade om planprogrammet för företagarna i Ryssby 
samt företagarföreningen i Ljungby. På Godsmagasinet 
träffade vi ABC kraft och informerade om planprogram-
met och höll kartövning med dem.

Vi fick sammanlagt in 109 individuella synpunkter på den 
digitala dialogkartan. På de 12 ortsmötena hade vi totalt 
316 besökare.  

Planprocessen efter samråd
I det fortsatta planarbetet kommer översiktsplanens 
förslag utvecklas i möjligaste mån från de idéer och 
synpunkter som inkommer på samrådsförslaget. Vidare 
kommer visst utredningsarbete behöva göras till gransk-
ningen:

• En mer detaljerad studie av vilka ytor som en eventu-
ell höghastighetsjärnväg med tillhörande skyddsom-
råde kräver samt var en station bör lokaliseras. För att 
kunna reservera mark i översiktsplanen för höghastig-
hetsjärnvägen behöver nuvarande järnvägskorridorer 
smalnas av så att de inte riskerar att hindra kommu-
nens framtida utveckling. 

• Inventering av grönstruktur samt natur- och rekrea-
tionsvärden i Hamneda.

• Hållbarhets- och miljökonsekvensbeskrivningen 
uppdateras utifrån förändringar av översiktsplanens 
förslag till granskningsskedet.

• Översyn av bostadsförsörjningsprogrammets hand-
lingsplan och utredning om översiktsplanens mar-
kanvändningsförslag täcker upp behovet för att klara 
befolkningsmålet om 35 000 invånare år 2035. 
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Tidlinje 2017

Jan - Feb

Framtagande av
   projektplan

Mar - Dec

     Framtagande av
program och underlag

Programsamråd

Process

Politiska
 beslut

2018

  Beslut om 
projektplan

Jan - Mar

2019 2020

Sep - Nov

Framtagande av
 samrådsförslag

Apr - Aug

     Beslut om 
programsamråd

Samråd

Beslut om 
  samråd

Dec- Maj

   Framtagande av
 granskningsförslag

Jun - Aug

Granskning

Sep - Dec

     Framtagande av
antagandehandlingar

 Beslut om 
granskning

Beslut om
antagande

Framtagande av handling

Dialog med meborgare

Politiska beslut

Tidsplan
Framtagandet av ny översiktsplan återupptogs hösten 
år 2016 och en reviderad projektplan beslutades i kom-
munstyrelsen i mars år 2017. Därefter har ett program 
till översiktsplan tagits fram som beskriver kommunens 
förutsättningar och inriktningen på det fortsatta planarbe-
tet. Program till översiktsplan har fungerat som underlag 
för programsamråd och medborgardialoger från januari 
– mars 2018. 

Tidlinje

2017

Jan - Feb

Framtagande av
   projektplan

Mar - Dec

     Framtagande av
program och underlag

Process

Här kan du
  påverka!

2018 2019 2020

Framtagande av
 samrådsförslag

   Framtagande av
granskingsförslag

Granskning

     Framtagande av
antagandehandlingar

Jun Jul Aug
Apr - Augl

Sep

Samråd

NovOkt
Dec- Maj Sep - Dec

Programsamråd

Jan Feb Mar

Utöver programsamrådet har allmänheten möjlighet att 
lämna synpunkter på översiktsplanen under samrådet - 
hösten 2019 och granskningen - sommaren 2020. Arbets-
processen med att ta fram en ny översiktsplan sträcker sig 
fram till slutat av år 2020 då översiktsplanen kan antas av 
kommunfullmäktige, se figuren nedan för detaljer.
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Nationella, regionala och 
kommunala mål
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Översiktsplanen har en viktig roll i att ta hänsyn till och 
samordna nationella, regionala och kommunala mål, 
visioner, strategier, styrdokument och lagstiftning. Av 
särskild betydelse är de som påverkar hela kommunens 
verksamhet och de som behandlar frågor som är relevanta 
för samhällsplanering samt mark- och vattenanvändning. 

Nationella mål och styrdokument
Det finns cirka 100 nationella mål som har koppling till 
samhällsplanering. 28 olika nationella myndigheter an-
svarar inom ett eller flera områden dit det finns kopplat 
nationella mål. I PBL står det att kommunerna ska ta 
hänsyn till och samordna översiktsplanen med relevanta 
nationella och regionala mål, planer och program av be-
tydelse för en hållbar utveckling inom kommunen. Bland 
annat innefattar det miljömål, folkhälsomål, jämställd-
hetsmål och FN:s Globala mål, Agenda 2030.

Följande nationella målområden bedöms ha störst påver-
kan på kommunens fysiska planering och redovisas i oli-
ka kategorier vad gäller graden av påverkan på Ljungby 
kommuns översiktsplan.

Globala mål (Agenda 2030)

Kategori 1: Hög påverkan (tillhör den fysiska plane-
ringens kärnverksamhet och där samhällsplanering 
har en betydande påverkansgrad) 

Mål 3 - Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefin-
nande för alla i alla åldrar 
Genom fysisk planering kan miljöer som främjar god 
hälsa skapas. Exempelvis kan skapandet av ytor för rekre-
ation och gång- och cykelvägar möjliggöra mer rörelse.

Mål 6 - Säkerställa tillgången till och en hållbar förvalt-
ning av vatten och sanitet för alla  
Lokalisering av bebyggelse för att säkra tillgången till 
vatten och avlopp för alla kan styras genom fysisk pla-
nering. Genomtänkt markanvändning kan bidra till god 
vattenkvalitet. 

Mål 9 - Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka 
för en inkluderande och hållbar industrialisering samt 
främja innovation  
Möjligheten att skapa hållbar transportinfrastruktur kan 
påverkas genom fysisk planering. En genomtänkt mar-
kanvändning kan ge underlag för kollektivtrafik exempel-
vis.

Mål 11 - Göra städer och bosättningar inkluderande, 
säkra, motståndskraftiga och hållbara 
En genomtänkt markanvändning bidrar till hållbar stads-
utveckling. Klimatanpassning är exempelvis en del av 
arbetet att göra städer motståndskraftiga.

Mål 13 - Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa 
klimatförändring och dess påverkan 
Klimatanpassning, för att minska påverkan från klimat-
förändringar, kan möjliggöras genom fysisk planering. 
Exempelvis kan utformning och placering av åtgärder 
styras.

Mål 15 - Skydda, återställa och främja ett hållbart 
nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka 
skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillba-
ka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk 
mångfald 
Möjligheten att minska negativ påverkan på biologisk 
mångfald finns genom markanvändning. Områden med 
höga värden kan skyddas genom fysisk planering.

Kategori 2: Möjlighet att understödja (där fysisk pla-
nering kan understödja en god utveckling) 

Mål 2 - Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsför-
sörjning och förbättrad nutrition samt främja ett håll-
bart jordbruk 
Möjligheten till livsmedelsförsörjning och jordbruk på-
verkas av markanvändning. Om mark tas i anspråk som 
annars skulle kunna bidra till producerandet av livsmedel 
får det negativa konsekvenser för lantbruket. 

Mål 4 - Sörja för utbildning av god kvalitet för alla och 
främja livslångt lärande 
Möjligheten att uppföra skolor på önskade platser kan 
skapas genom planering av markanvändning.

Mål 5 - Uppnå jämställdhet mellan kön och bemyndiga 
alla kvinnor och flickor  
Genom den fysiska planeringen kan miljöer som bidrar 
till jämställdhet skapas. Genom planeringsprocessen kan 
allas röster bli hörda.

Mål 7 - Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, 
tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla  
Genom uppmärksammande och planering kan viktiga 
områden för produktion av förnyelsebar energi sparas.

Mål 8 - Sörja för hållbar ekonomisk tillväxt, anställning 
och värdigt arbete för alla 
Hållbar ekonomisk tillväxt kan utgöra en del av den över-
gripande fysiska planeringen, exempelvis genom att infö-
ra livscykelperspektiv i planeringen.

Mål 12 - Säkerställa hållbar konsumtion och produk-
tionsvägar 
Fysisk planering kan bidra till hållbar konsumtion gällan-
de transporter, naturresurser och ekosystemtjänster.

Mål 16 - Främja rättvisa, fredliga och inkluderande 
samhällen 
Fysisk planering genom planeringsprocessen främjar in-
kluderande samhällen. Vidare kan fysisk planering bidra 
till att skapa miljöer som upplevs som trygga.
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Kategori 3: Begränsad påverkan (där staden som 
global aktör har ett visst ansvar men den fysiska 
planeringen har marginell påverkansgrad) 

Mål 1 - Stoppa fattigdom i alla dess former överallt

Mål 10 - Reducera ojämlikhet inom och mellan länder 

Mål 14 - Bevara och nyttja haven och de marina resur-
serna på ett hållbart sätt för en hållbar utveckling

Mål 17 - Återuppliva de globala samarbetena för håll-
bar utveckling

Miljökvalitetsmålen

Kategori 1: Hög påverkan (tillhör den fysiska plane-
ringens kärnverksamhet och där fysisk planering har 
en betydande påverkansgrad) 

Mål 1 - Begränsad klimatpåverkan 
Kommunen ansvarar för fysisk planering och har därige-
nom möjlighet att bidra till uppfyllelse av målet. Detta 
kan bland annat handla om att prioritera kollektiv-, gång- 
och cykeltrafik och att prioritera lokalisering av bebyg-
gelse i väl kollektivtrafikförsörjda stråk. 

Mål 2 - Frisk luft 
Genom fysisk planering kan förutsättningar för minsk-
ning av trafikmängder, som påverkar luftkvaliteten exem-
pelvis i städer, skapas. Detta sker exempelvis genom att 
möjliggöra förutsättningar för kollektivtrafik och gång- 
och cykeltrafik.

Mål 6 - Säker strålmiljö 
Genom lämplig markanvändning kan det säkerställas att 
hänsyn till rekommendationerna som gäller för magnet-
fält från exempelvis kraftledningar tas vid planering av 
nya bostäder och infrastruktur.

Mål 7 - Ingen övergödning 
Väl planerad markanvändning kan bidra till minskad 
övergödning. Detta kan ske bland annat genom att möj-
lighet till rening av dagvatten säkerställs i samarbete med 
VA-planering.

Mål 8 - Levande sjöar och vattendrag  
Fysisk planering möjliggör att värden kopplade till sjöar 
och vattendrag skyddas. 

Mål 9 - Grundvatten av god kvalitet 
I markanvändningen ska hänsyn till grundvattentillgångar 
tas. Tillgångarna och behovet av skydd kan synliggöras 
exempelvis genom översiktsplanen. Planeringen bör även 
innefatta klimatanpassningsåtgärder för vattenförsörj-
ningen. 

Mål 11 - Myllrande våtmarker 
Våtmarkernas värden kan synliggöras och beaktas i den 
fysiska planeringen. Markanvändning kan bidra till ut-
veckling av våtmarkernas biologiska mångfald och eko-
systemtjänster, samt skapandet av nya. 

Mål 12 - Levande skogar 
Markanvändningen bör omfatta skogsområden för att 
säkerställa exempelvis skogsområdens betydelse för re-
kreation och biologisk mångfald.

Mål 13 - Ett rikt odlingslandskap 
Avvägningar mellan olika samhällsintressen hanteras i 
den fysiska planeringen. Välgenomtänkt markanvändning 
kan bidra till säkerställande av värdena kopplade till od-
lingslandskapet. 

Mål 15 - God bebyggd miljö 
Markanvändningen spelar en stor roll i skapandet av en 
god bebyggd miljö. Den fysiska planeringen möjliggör 
skapandet av hållbart transportsystem till exempel samt 
möjliggör en blandad bebyggelsemiljö.

Mål 16 - Ett rikt växt- och djurliv 
Genom fysisk planering styrs markanvändningen så att 
verksamheter med mera lokaliseras på lämpliga platser 
för att kunna skydda biologisk mångfald men även skapa 
möjlighet för ekosystemtjänster.

Kategori 2: Möjlighet att understödja (där fysisk pla-
nering kan understödja en god utveckling) 

Mål 3 - Bara naturlig försurning 
Målet kan påverkas genom fysisk planering. Kommu-
nerna kan verka för att minska utsläppen av främst kvä-
veoxider från trafiken genom planering och utbyggnad av 
kommunala transportsystem. 

Mål 4 - Giftfri miljö 
Målet kan påverkas genom fysisk planering, bland annat 
vad gäller lokalisering av bostäder och verksamheter. 

Kategori 3: Begränsad påverkan (där staden som 
global aktör har ett visst ansvar men den fysiska 
planeringen har marginell påverkansgrad) 

Mål 5 - Skyddande ozonskikt

Mål 10 - Hav i balans samt levande kust och skärgård

Mål 14 - Storslagen fjällmiljö
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Transportpolitiska mål

Kategori 1: Hög påverkan (tillhör den fysiska plane-
ringens kärnverksamhet och där fysisk planering har 
en betydande påverkansgrad) 

Funktionsmål  
Tillgängligheten ska utvecklas för medborgare och nä-
ringsliv

Hänsynsmål  
Transportsystemet ska utvecklas med avseende på trafik-
säkerhet, miljö och hälsa.

Folkhälsopolitiska mål

Kategori 1: Hög påverkan (tillhör den fysiska plane-
ringens kärnverksamhet och där fysisk planering har 
en betydande påverkansgrad) 

Mål 5 - Boende och närmiljö

Kategori 2: Möjlighet att understödja (där fysisk pla-
nering kan understödja en god utveckling) 

Mål 6 - Levnadsvanor

Mål 7 - Kontroll, inflytande och delaktighet

Kategori 3: Begränsad påverkan (där staden som 
global aktör har ett visst ansvar men den fysiska 
planeringen har marginell påverkansgrad) 

Mål 1 - Det tidiga livets villkor

Mål 2 - Kunskaper, kompetenser och utbildning

Mål 3 - Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö

Mål 4 - Inkomster och försörjningsmöjligheter

Mål 8 - En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjuk-
vård

Friluftsmålen

Kategori 1: Hög påverkan (tillhör den fysiska plane-
ringens kärnverksamhet och där fysisk planering har 
en betydande påverkansgrad) 

Mål 1 - Tillgänglig natur för alla

Mål 4 - Tillgång till natur för friluftsliv

Mål 5 - Attraktiv tätortsnära natur

Mål 6 - Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveck-
ling

Mål 7 - Skyddade områden som resurs för friluftslivet

Kategori 2: Möjlighet att understödja (där fysisk pla-
nering kan understödja en god utveckling) 

Mål 3 - Allemansrätten

Mål 10 - Friluftsliv för god hälsa

Kategori 3: Begränsad påverkan (där staden som 
global aktör har ett visst ansvar men den fysiska 
planeringen har marginell påverkansgrad) 

Mål 2 - Starkt engagemang och samverkan för frilufts-
livet

Mål 9 - God kunskap om friluftslivet

Mål 10 - Friluftsliv för god hälsa
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Regionala mål och styrdokument
På regional nivå finns en mängda mål och styrdokument. 
De viktigaste aktörerna är Länsstyrelsen i Kronobergs län 
och Region Kronoberg. Länsstyrelsen är statens företrä-
dare i länet och ansvarar för att riksdagens och regering-
ens beslut genomförs samtidigt som hänsyn tas till länets 
förutsättningar. Region Kronoberg har ett ansvar för den 
regionala planeringen i länet, med särskild tyngdpunkt på 
regional utveckling och planering av kollektivtrafiken. 

Region Kronoberg har tagit fram en regional utveck-
lingsstrategi, Gröna Kronoberg 2025, som är en samlad 
strategi för hela länets regionala tillväxtarbete. Målbilden 
för Kronobergs län år 2025 är uppdelat i två målområden, 
dessa är sedan kopplade till mätbara mål. Det första mål-
området handlar om att Kronoberg ska växa i öppna och 
hållbara livsmiljöer med förnyelseförmåga. De mätbara 
målen för år 2025 är bland annat ökad befolkning, god 
socioekonomisk utveckling, god hälsa hos befolkning-
en och minskad klimatpåverkan. Det andra målområdet 
handlar om att Kronoberg ska växa av en cirkulär ekono-
mi med förnyelseförmåga. De utpekade målen till år 2025 
är ökad produktivitet, fler arbeten genom en balanserad 
tillväxt, förbättrad matchning som ger en högre syssel-
sättningsgrad, ökad förnyelseförmåga, ett ökat humanka-
pital samt att länet ska vara på väg att bli ett plusenergi-
län. De regionala målen ska stödja, vägleda och samordna 
det regionala arbetet. Den regionala utvecklingsstrategin 
är vägledande för arbetet med hållbar regional utveckling 
i länet, och därmed en utgångspunkt för kopplingen mel-
lan regional och kommunal planering.

Följande regionala styrdokument bedöms ha hög påver-
kan på Ljungby kommuns fysiska planering: 

Regionala miljömål   Länsstyrelsen

Regionalt åtgärdsprogram för 
 miljömålen 2019–2025   Länsstyrelsen

Regional plan för skyddad natur  Länsstyrelsen

Handlingsplan för grön infrastruktur Länsstyrelsen

Regionalt kulturmiljöprogram  Länsstyrelsen

Länstransportplan 2014–2025       Region Kronoberg

Trafikförsörjningsprogram  
2016–2025         Region Kronoberg

Kommunala mål och styrdokument
Ljungby kommun har som övergripande vision ”I Ljung-
by kommun formar vi framtiden tillsammans. 35 000 
invånare år 2035.” vilket innebär att hela Ljungby kom-
mun aktivt ska vara med och skapa framtiden. Det är i 
det sammanhanget viktigt att arbeta förebyggande med 
kommunens utveckling och att genom nätverk involvera 
näringsliv, region och medborgare. Utöver den antagna 
visionen ska kommunen under mandatperioderna 2014–
2018 och 2018–2022 fokusera på tre strategiska områden: 
tillväxt, kunskap och livskvalitet. Tillväxt avser närings-
liv och entreprenörskap, sysselsättning och infrastruktur. 
Kunskap berör lärande, kompetensutveckling och förny-
else. Livskvalitet handlar om hälsa och omsorg, attraktiva 
miljöer samt hållbarhet. Genom att översätta nationella 
och regionala mål till lokala mål och åtgärder kan målen 
bli verksamma redskap i den lokala politiken. 

Mål för samhällsbyggande
I arbetet med översiktsplanen har mål för samhälls-
byggande formulerats, främst utifrån de globala målen. 
Utgångspunkten har varit identifierade utmaningar för 
Sverige utifrån Agenda 2030-delegationens nulägesbe-
skrivning och handlingsplan för genomförandet av Ag-
enda 2030 för hållbar utveckling och de globala målen. 
Målen har formulerats utifrån vilka av de identifierade 
utmaningarna som samhällsbyggandet kan påverka. En 
komplettering av skett med kulturmiljö som inte täcks in 
av utmaningarna i Agenda 2030. Mål för samhällsbyg-
gandet godkändes som grund för översiktsplanen av kom-
munstyrelsen 2019-01-15.

1.Vardagsliv  
 
Det finns inkluderande, tillgängliga och attraktiva mö-
tesplatser och platser för att utöva och uppleva kultur 
och idrott i varje del av kommunen. Mötesplatserna är 
inbjudande och uppmuntrar till naturliga möten för alla 
människor oavsett bakgrund och förutsättning. 

Vardagsgöromålen som arbete, skola, inköp av daglig-
varor och fritidsaktiviteter går smidigt för alla i hela re-
gionen/kommunen genom ett yteffektivt transportsystem 
som främjar hälsa och välbefinnande samt minskar miljö- 
och klimatpåverkan. På kortare sträckor är därför gång 
och cykel de helt dominerande sätten att förflytta sig på 
och de prioriteras i samhällsplaneringen.
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2.Individen 

Samhällsplanering görs utifrån ett demokratiskt perspek-
tiv där invånare är delaktiga och har inflytande i sam-
hällsplaneringen. Ett jämlikhets- och jämställdhetsper-
spektiv finns med i alla steg av planeringsprocessen.

Bebyggelsemiljöerna är inkluderande och främjar 
trygghet, säkerhet, sammanhållning och möten mellan 
människor med olika bakgrund. Ohälsotal och inkomst-
nivå skiljer sig inte nämnvärt åt mellan olika delar och 
områden.

3.Hälsa och säkerhet 

Oavsett var människor bor, lever och verkar påverkas de 
inte negativt av yttre faktorer som föroreningar och bul-
ler. Dessutom har lokaliseringen av bostäder, arbetsplat-
ser och grönområden utförts på ett sätt som bidrar till ett 
mer anpassat samhälle med individen i fokus.

4.Klimat/klimatanpassning 

All bebyggelse och infrastruktur utförs på ett sådant sätt 
som minimerar påverkan på klimatet och är motstånds-
kraftig mot samt anpassad till förändringar i klimatet. 
Det finns goda förutsättningar för att störningar från 
klimatpåverkan minimeras och inte bidrar till ett hinder i 
människor, djur och växters liv.

5.Naturmiljö 

I och intill staden och de övriga orterna är det gott om 
gröna miljöer, som är trygga att vistas i och som binds 
ihop med grönstråk till en sammanhängande grönstruktur. 
De är mångfunktionella med rekreation, friluftsaktivite-
ter, biologisk mångfald, odling, omhändertagande av dag-
vatten, med flera ekosystemtjänster.

6.Vatten 

Alla har dricksvatten av god kvalitet. Stränder och vatten-
kvaliteter påverkas inte negativt av utvecklingen utan vär-
nas om och bibehålls för att kunna erbjuda förutsättningar 
för bland annat liv och rörelse. Det finns även en tillgäng-
lighet och närhet till vattenområden av god kvalité.

7.Bebyggelsestruktur/funktionsblandning 

Staden är funktionsblandad. I varje stadsdel finns boende, 
vardagsservice, arbetsplatser och möjligheter till rekre-
ation och lek utomhus. Serviceorterna ska erbjuda ett 
varierat utbud av bostäder, skolor, butiker, service, arbete, 
idrott och fritidsaktiviteter.

Det finns bostäder för alla och för alla skeden i livet i 
varje stadsdel. Det finns en blandning av bostäder med 
avseende på typ, storlek och upplåtelseform.

8.Natur- och kulturlandskap

De kulturhistoriska värdena och andra kvaliteter i den fy-
siska miljön som ger staden, orterna och bygderna deras 
identitet värnas, vårdas, framhävs och byggs vidare på.

Natur- och kulturlandskapet på landsbygden präglas av 
stor variation och biologisk mångfald, samt genererar en 
mångfald av ekosystemtjänster. I jord- och skogsbruket 
finns balans mellan produktion och biologisk mångfald. 
Jordbruksmark bevaras och ger en ökad självförsörjning.

9.Arbetsmarknad och näringsliv 

Det finns en stark och attraktiv arbetsmarknad med gott 
om arbetstillfällen och ett resurseffektivt och miljövänligt 
näringsliv med goda arbetsvillkor. Här finns goda möjlig-
heter för företag att etablera sig och att utveckla verksam-
heten.

10.Teknisk försörjning och resurser

Det finns snabba och tillförlitliga tåg- eller snabbussför-
bindelser både inom och mellan regioner, som tids- och 
kostnadsmässigt är fördelaktigare att resa med än att åka 
bil. 

Klimatsmart energiförsörjning, VA-försörjning och av-
fallshantering som inte påverkar mark, sjöar, vattendrag 
eller grundvatten negativt. Den energi som används för 
el, transporter, uppvärmning och kyla kommer till hundra 
procent från förnybara källor. 

Avfall minimeras genom en hög grad av cirkulär ekonomi 
där resurser tas till vara i ett cirkulärt kretslopp.

Kommunen har många interna dokument, exempelvis 
policy för jämställdhet och verksamhetsplan för hållbar 
utveckling. De gällande kommunala planer och program 
som är relevanta för kommunens fysiska planering har ar-
betats in och tagits hänsyn till i översiktsplanen. De anges 
här och finns i sin helhet att läsa på kommunens hemsida. 
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Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-
plan)

Typ: Tematiskt tillägg

Politiskt beslut: Antaget av kommunfullmäktige 2011-
08-30

Behandling i översiktsplanen: Utpekade områden har 
setts över och vissa har tagits bort eller reviderats. Dess-
utom har två nya lagts till i översiktsplanen. 

Gäller efter översiktsplanens antagande: Översiktspla-
nens områden gäller men beskrivande delar från LIS-pla-
nen är i de flesta fall aktuella.  

Vindkraftsplanen

Typ: Tematiskt tillägg

Politiskt beslut: Antaget av kommunfullmäktige 2018-
04-23

Behandling i översiktsplanen: Vindkraftsplanens områ-
den har lagts in i översiktsplanen. 

Gäller efter översiktsplanens antagande: Vindkrafts-
planen fortsätter att gälla oförändrad 

Centrumplan

Typ: Fördjupad översiktsplan

Politiskt beslut: Antaget av kommunfullmäktige 2009-
09-01

Behandling i översiktsplanen: Centrumplanen är mer 
detaljerad än översiktsplanen, men relevanta delar har 
arbetats in i översiktsplanen. 

Gäller efter översiktsplanens antagande: Centrumpla-
nen omfattar tidsperioden 2009–2025. Centrumplanen 
upphävs vid en eventuell fördjupad översiktsplan för 
Ljungby stad.  

Belysningsplan för Ljungby centrum

Typ: Program

Politiskt beslut: Antaget av kommunfullmäktige 2003-
01-23

Behandling i översiktsplanen: Ingår i centrumplanen 
och är för detaljerad för att hanteras i översiktsplanen. 

Gäller efter översiktsplanens antagande: Samma som 
för centrumplanen.

 

Grönstrukturplan för Lagans samhälle

Typ: Program

Politiskt beslut: Antaget av kommunfullmäktige 2006-
09-28

Behandling i översiktsplanen: Översiktsplanens förslag 
för Lagans samhälle har stämts av med grönstrukturpla-
nens förslag. 

Gäller efter översiktsplanens antagande: Många av 
förslagen är fortfarande relevanta, men grönstrukturpla-
nen kan behöva arbetas om utifrån översiktsplanen.  

Grönstrukturplan för Ljungby stad

Typ: Program

Politiskt beslut: Antaget av kommunfullmäktige 2000-
10-27

Behandling i översiktsplanen: Översiktsplanens förslag 
för Ljungby stad har stämts av med grönstrukturplanens 
förslag.  

Gäller efter översiktsplanens antagande: Många av 
förslagen är fortfarande relevanta, men grönstrukturpla-
nen kan behöva arbetas om utifrån översiktsplanen.  

Grönstrukturplan för Lidhults samhälle

Typ: Program

Politiskt beslut: Antaget av kommunfullmäktige 2001-
08-23

Behandling i översiktsplanen: Översiktsplanens förslag 
för Lidhults samhälle har stämts av med grönstrukturpla-
nens förslag. 

Gäller efter översiktsplanens antagande: Många av 
förslagen är fortfarande relevanta, men grönstrukturpla-
nen kan behöva arbetas om utifrån översiktsplanen. 
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Utvecklingsprogram för Bolmens östra strand

Typ: Program

Politiskt beslut: Antaget av kommunfullmäktige 2012-
04-24, aktualiserad 2018-05-24

Behandling i översiktsplanen: Programmets utveck-
lingsområden har setts över vad gäller möjlighet till 
bostäder och hamnutveckling, men något samlat grepp 
har inte tagits på hela utvecklingsprogrammet. Markan-
vändningsförslag i utvecklingsområdena har arbetats in i 
översiktsplanen. 

Gäller efter översiktsplanens antagande: Översiktspla-
nens områden gäller men beskrivande delar från utveck-
lingsprogrammet är i de flesta fall aktuella.  

Kulturmiljöprogram

Typ: Tematiskt tillägg

Politiskt beslut: Antaget av kommunfullmäktige 2019-
06-17

Behandling i översiktsplanen: Kulturmiljöprogrammets 
utpekade områden har stämts av med översiktsplanens 
markanvändningsförslag. Programmet omfattar riksin-
tressena för kulturmiljövård och redovisar hur kommunen 
hanterar dessa riksintressen. 

Gäller efter översiktsplanens antagande: Kulturmil-
jöprogrammet fortsätter att gälla oförändrad. I och med 
antagandet av kulturmiljöprogrammet upphörde Kultur-
miljöplanen för Ljungby centrum från 2002 och Kultur-
miljöprogrammet från 1991 att gälla.  

Handlingsplan för klimatanpassning

Typ: Handlingsplan

Politiskt beslut: Antaget av kommunfullmäktige 2017-
03-14, revideras senast 2019-06-30

Behandling i översiktsplanen: Förslag från handlings-
planen har arbetats in i översiktsplanen. Områden som är 
känsliga för översvämning redovisas i översiktsplanen. 

Gäller efter översiktsplanens antagande: Handlingspla-
nen fortsätter att gälla oförändrad 

Bostadsförsörjningsprogram

Typ: Program

Politiskt beslut: Antaget av kommunfullmäktige 2017-
11-27

Behandling i översiktsplanen: Programmets förslag och 
underlag har använts vid framtagandet av översiktspla-
nen. Programmet innehåller riktlinjer för bostadsförsörj-
ningen, redovisning av utbud och efterfrågan på bostäder 
samt en analys av vilket tillskott av bostäder som behövs. 

Gäller efter översiktsplanens antagande: Nuvarande 
program gäller 2017-2021, med utblick mot 2035. Varje 
år ska programmet uppdateras med redovisning av aktuell 
planberedskap, statistik, prognoser utifrån befolknings-
förändringar och eventuella förändringar av befolknings-
mål. 

Kommunens fokusområden
Ljungby kommun har tagit fram en omvärldsanalys att 
använda i arbetet med att utveckla kommunen. Omvärlds-
analysen ligger till grund för kommunens långsiktiga 
utvecklings- och visionsarbete, särskilt gällande arbetet 
med att ta fram en ny översiktsplan samt inför målarbetet 
för kommunens befolkningsutveckling. Ljungby kommun 
har sedan februari 2018 visionen: I Ljungby formar vi 
framtiden tillsammans. 35 000 invånare år 2035. 

Av omvärldsanalysens tio förslag på prioriteringar har 
kommunstyrelsen beslutat att tre ska prioriteras. Fokus-
områdena är vägledande när beslut fattas i Ljungby kom-
mun framöver. 

Dessa fokusområden ska vi i kommunen satsa på för att 
uppnå tillväxt:

• Öka attraktiviteten mot gruppen unga vuxna och eta-
blera lockande levnadsmiljöer. 

• Inled ett arbete som stödjer utveckling kring relevan-
ta vattenfrågor i Ljungby kommun.

• Utveckla arbetet kring berättartraditionen.

Arbetet med fokusområdena påbörjades under 2018 och 
görs över förvaltningsgränserna. Tjänstepersoner, repre-
senterade från alla förvaltningar, har under arbetsmöten 
gemensamt tagit fram förslag. Tre parlamentariska möten 
har hållits där alla förslag rangordnades och nya förslag 
tillkom.

Kommunstyrelsen har fattat beslut om vilka förslag som 
ska genomföras. Dessutom arbetar förvaltningarna med 
fokusområdena i det ordinarie arbetet på det sätt som pas-
sar verksamheten. 
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Öka attraktiviteten mot gruppen unga vuxna och 
etablera lockande levnadsmiljöer
Denna rekommendation handlar i grunden om attrakti-
vitet. Det lyfter specifikt begreppet unga vuxna och att 
Ljungby kommun görs än mer attraktivt att bo, leva och 
verka i. Statistiken visar att just gruppen unga vuxna ten-
derar att flytta till större städer eller universitetsorter för 
att sedan bli kvar där. Dessutom visar forskning att det är 
gruppen unga vuxna som har störst benägenhet att flytta, 
fram till bildandet av familj. Livsstilsfrågor kan här vara 
avgörande att fokusera på. Förhoppningsvis kan vi dess-
utom hitta framgångsfaktorer för att locka unga vuxna till 
Ljungby kommun och få dem att stanna kvar i Ljungby.

Inleda ett arbete som stödjer en utveckling kring 
relevanta vattenfrågor i Ljungby kommun
Denna rekommendation vill peka på ett globalt problem 
som numera även är relevant i Sverige, nämligen frågan 
om vatten och tillgången till vatten. I Ljungby kommun 
finns nästan 180 sjöar och vattendrag, och Sveriges tionde 
största sjö – sjön Bolmen – är lokaliserad i kommunen. 

Dessutom försörjer Ljungby kommun cirka 1 miljon 
människor med dricksvatten. Baserat på detta är Ljungby 
kommun en naturlig plats för att diskutera alla former av 
frågor kring användning och förbrukning av vatten. 

Utveckla arbetet kring berättartraditionen
Denna rekommendation handlar om berättandet och de 
mjuka kulturella värden som finns runt det. Att använda 
Sagobygdens redan etablerade varumärke ses ha en stor 
potential då det redan finns kopplingar till Unesco och 
våra traditionella folksagor.

Det handlar både om det talade ordets kraft och möjlig-
het, samt retorikens styrka och den goda sagans sätt att 
påverka oss som individer i rätt riktning oavsett om vi är 
unga eller gamla.

Kommunstyrelsens beslut för arbetet med fokusom-
rådena som påverkar översiktsplanen
• Varumärkesarbete inom de tre fokusområdena

• ”Principbeslut” om mötesplatser med många olika 
aktiviteter i nära anslutning till varandra. 

• Utreda förslag på hur Storgatan och Elverksbron kan 
bindas ihop till ett naturligt, ombonat, vacker och 
grönt gångstråk

• Utreda och ge förslag att anlägga bryggor och trädäck 
(gångnära ån) längs ån Lagan i Ljungby stad.

• Utreda var man kan skapa mer bostäder nära ån La-
gan.

• Utreda och ge förslag på hur, var och när man skulle 
kunna skapa minst tre mötesplatser mellan Sickinge-
bron och Gängesbron med gångstråk, bryggor, fiske, 
badplatser, grillplatser, kanoter, sittmöjligheter m.m.

• Utveckla ån Lagan i centralorten och särskilt beakta 
de förslag som framkommit gällande strandprome-
nad, fiske och bryggor.

Dessutom föreslår kommunstyrelsen att respektive nämnd 
arbetar vidare med aktiviteterna:

• Utöka centrumprojektet till att omfatta Storgatan från 
Ljungby kyrka till korsningen vid Hångersvägen och 
ta fram förslag på ny utformning av gatan

• Ta fram förslag för ny utformning av Storgatan från 
Ljungby kyrka till korsningen Hångersvägen.

• Ta fram idéförslag och beräknad utgift till samman-
hängande gångstråk med till exempel bryggor, trap-
por, trädäck mellan Ljungsäterbron och Tomtebobron.

• Ta fram idéförslag och beräknad utgift till utformning 
av nya grill/aktivitetsplatser vid Replösabron, Tomte-
bobron och Ljungsäterbron.
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Ljungby i regionen
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Värnamo

Alvesta

Älmhult
Markaryd

Laholm

Halmstad

Hylte

Gislaved

Ljungby 

Ljungby kommun ligger i Region Kronoberg. Regio-
nen ansvarar för områden som bidrar till den regionala 
utvecklingen i hela länet. Hälso- och sjukvårdsfrågor är 
den största delen av regionensarbete men även frågor 
kring kollektivtrafik och infrastruktur, utbildnings- och 
kompetens, miljö- och klimat samt näringsliv och kultur. 
I region Kronoberg ingår åtta kommuner Växjö, Ljung-
by, Älmhult, Alvesta, Markaryd, Tingsryd, Lessebo och 
Uppvidinge. Kommunen gränsar inte bara till andra kom-
muner inom regionen utan även till andra län, men det är 
fortfarande viktigt med samarbetet kring vissa frågor.

Mellankommunala frågor
Mellankommunala frågor handlar om frågor som har ett 
större sammanhang och berör fler kommuner än bara 
Ljungby kommun men även sträcka sig utanför regionen. 
Detta frågor berör till största del mark- och vattenfrågor 
men även frågor kring teknisk försörjning.

Det kan vara mark- och vattenområden som sträcker sig 
över flera kommuner och där det behöver ske samarbeten 
mellan kommuner kring dem. Det kan vara områden som 
har höga värden, är ett riksintresse eller ett naturreservat. 
Men det kan även handla om frågor om kommunikation 
och teknisk försörjning så som kollektivtrafik, dricksvat-
ten, avfall, leder och vägar.
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Hållbar utveckling
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På den nationella nivån har regeringen satt upp hållbar 
utveckling som ett övergripande mål. Även i PBL:s 
portalparagraf står det att bestämmelserna syftar till att, 
med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja 
en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala 
levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar 
livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kom-
mande generationer. Hållbar utveckling innebär kort att 
utvecklingen sker på ett sätt som tillfredsställer dagens 
behov utan att äventyra kommande generationers möjlig-
heter att tillfredsställa sina behov.

Hållbar utveckling delas ofta in i tre dimensioner – ekolo-
gisk, social och ekonomisk hållbarhet. De tre aspekterna 
ska sedan vägas samman till en helhet. 

Det ekologiska hållbarhetsperspektivet handlar om att 
inte förbruka naturresurser i snabbare takt än de kan åter-
bildas och att minimera påverkan på jordens ekosystem. 
Ekosystemen är viktiga för människans överlevnad och 
bidrar med olika ekosystemtjänster, exempelvis genom 
den biologiska mångfalden. Ekosystemtjänster är de pro-
dukter och tjänster som ekosystemens växter och organis-
mer ger oss människor. Det kan exempelvis vara växter 
som renar luft och vatten, bin som pollinerar grödor och 
grönska som minskar stress. 

Ett socialt hållbart samhälle är ett demokratiskt samhälle 
där vi tillåter alla som lever och verkar i kommunen att 
delta i samhällsutvecklingen exempelvis genom dialog-
möten. En förutsättning för social hållbarhet är att det 
råder en samsyn kring vad som behövs för att tillgodose 
alla människors grundläggande behov och att de mänsk-
liga rättigheterna säkerställs. En samsyn behövs även för 
att bidra till att alla människor är inkluderade – oavsett 
kön, utbildnings- och inkomstnivå, social status, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, bostads-
ort, sexuell läggning, könsöverskridande identitet och 
uttryck, ålder och funktionsnedsättning. Det innebär att vi 
behöver anpassa och utforma samhället utifrån de grupper 
som har störst behov.

Social hållbarhet i samhällsplaneringen handlar bland 
annat om att skapa miljöer som upplevs som trygga, som 
parkmiljöer där det är fri sikt och god belysning. Målet 
är att alla människor ska kunna vistas på platser utan att 
känna sig otrygga. Social hållbarhet i samhällsplanering 
handlar också om att se till att de fysiska strukturerna 
möjliggör möten mellan människor från olika socioeko-
nomiska grupper. Det kan bland annat innebära att skapa 
mötesplatser och överbrygga barriärer.

Ekonomisk hållbarhet innebär att hushålla med knappa 
resurser och väga in andra kostnader som kan uppstå om 
det sker skador på människa och miljö. Ekonomisk ut-
veckling får inte ske på bekostnad av den ekologiska eller 
sociala hållbarheten.

De Globala målen representerar social, ekologisk och 
ekonomisk hållbarhet. Kommunstyrelsen beslutade år 
2017 att de Globala målen, även kallad Agenda 2030, är 
utgångspunkten för hur kommunens arbete med hållbar 
utveckling utformas och bedrivs. De Globala målen är 17 
mål som världens ledare har förbundit sig till för att under 
de kommande 15 åren, utrota extrem fattigdom, minska 
ojämlikheter och orättvisor i världen samt lösa klimatkri-
sen.

Hållbar översiktlig planering
Översiktsplanens förslag har tagits fram utifrån hållbar-
hets- och miljökonsekvensanalyser löpande under arbe-
tets gång. Konsekvensbeskrivningen visar hur översikts-
planens förslag påverkar de tre hållbarhetsaspekterna och 
vilka konsekvenser olika val kan få på hållbar utveckling 
i kommunen. I beskrivningen av hållbarhetskonsekven-
serna framgår konflikter och avvägningar mellan olika 
intressen och hållbarhetsaspekter. Detta syftar till att 
skapa en förståelse hos beslutsfattare, tjänstepersoner och 
kommuninvånare för översiktsplanens process och hur 
förslaget har tagits fram.   

Arbetssättet och metoden grundar sig på ett gemensamt 
projekt tillsammans med Växjö kommun, Tyréns och 
Region Kronoberg, och ingår som en del i arbetet med 
revideringen av Ljungby kommuns översiktsplan. Be-
dömning av hållbarhetskonsekvenser kommer att göras 
löpande under processen och kommer därför att kunna 
verka styrande på översiktsplanens förslag och utform-
ning. Den lagstadgade miljökonsekvens-beskrivningen 
för översiktsplanen definieras som en del av konsekvens-
analysen.

För att kunna angripa hållbarhetsmålen i Agenda 2030 
samt de nationella miljökvalitetsmålen i översiktsplanen, 
har kommunerna tagit fram en gemensam definition av 
hållbar samhällsbyggnad i form av ”mål för samhällsbyg-
gandet”. Definitionen grundar sig i Agenda 2030 målen 
utifrån Sveriges utmaningar enligt Agenda 2030 delega-
tionens nulägesanalys samt de nationella miljökvalitets-
målen. Målen har avgränsats till det som översiktsplanen 
genom den fysiska planeringen kan påverka. Det finns 
tio mål formulerade, vilka kommunstyrelsen tog beslut 
om 2019-01-15, som grund för översiktsplanen. I bilagan 
hållbarhets- och miljökonsekvensbeskrivning finns målen 
redovisade som har varit utgångspunkten vid bedömning 
och analys av både utvecklingsstrategin, ställningstagan-
den samt markanvändningsförslagen. 
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Du som medborgare har möjlighet att lämna yttrande 
kring kommunens översiktsplan genom att skicka in ditt 
yttrande till kommunen via post, mail eller via vår Story 
Map på hemsidan.

Postadress:  
Ljungby kommun  
Planavdelningen 
341 83 Ljungby

E-post: 
miljo.byggnamnden@ljungby.se

Tyck till om översiktsplanen!
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Plats: Regionens hus, sal B

§152 Remiss - Trafikförsörjningsprogram Region 
Blekinge 2020-2023
Diarienummer: RJL 2019/2433

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden

 Godkänna föreliggande yttrande som svar till Region 
Blekinge

Sammanfattning 
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över 
rubricerat förslag till trafikförsörjningsprogram Region Blekinge 
2020-2023.

Beslutsunderlag 
 Missiv daterad 2019-10-24
 Förslag till yttrande 2019-11-19
 Remissversion Trafikförsörjningsprogram Region 
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Linda Byman

Justeras

Leif Andersson 
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman
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MISSIV 1(1)

2019-10-29 RJL 2019/2433

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Yttrande – Trafikförsörjningsprogram 
för Region Blekinge 2020-2023
Förslag till beslut
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

 Godkänner föreliggande yttrande som svar till Region Blekinge

Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat förslag. 
Region Jönköpings län anser sammanfattningsvis att Region Blekinges 
programförslag på ett pedagogiskt sätt beskriver kopplingar till regionens 
regionala utvecklingsstrategi och andra styrande dokument. Region Jönköpings 
län föreslår att ”Positionspapper Kollektivtrafik 2019” ska bli en bilaga till 
trafikförsörjningsprogrammet.

Information i ärendet
Region Jönköpings län har i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet för 
Jönköpings län beretts möjlighet att lämna synpunkter på ett av Region Blekinge 
framtaget förslag till regionalt trafikförsörjningsprogram för Blekinge län.

Beslutsunderlag
 Missiv daterad 2019-10-29
 Förslag till yttrande 2019-11-19
 Remissversion Trafikförsörjningsprogram Region Blekinge 2020-2023 

inklusive bilagor.

Beslut skickas till
Region Blekinge
Region Jönköpings län/Regional utveckling
Region Jönköpings län/Länstrafiken

REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
T.f. Regiondirektör

Carl-Johan Sjöberg 
Trafikdirektör
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2019-10-16 RJL2019/2433    

Regionledningskontoret Telefon: 010-241 55 00 Organisationsuppgifter
Jönköpings Länstrafik E-post: info@jlt.se Bankgiro: 5216-2849
Box 372 Hemsida: www.jlt.se Orgnr: 232100-0057
551 15  Jönköping

Förvaltningsnamn
Avsändare

Region Blekinge
region@regionblekinge.se

Yttrande – Trafikförsörjningsprogram 
för Region Blekinge 2020 - 2023

Sammanfattning
Region Jönköpings län har i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet för 
Jönköpings län beretts möjlighet att lämna synpunkter på ett av Region Blekinge 
framtaget förslag till regionalt trafikförsörjningsprogram för Blekinge län. 

Synpunkter 
Programförslaget beskriver på ett pedagogiskt sätt kopplingar till regionens 
regionala utvecklingsstrategi (Attraktiva Blekinge 2014-20) och andra styrande 
dokument på olika nivåer. Kollektivtrafikens roll beskrivs på ett bra sätt avseende 
de fyra definierade insatsområden som utvecklingsstrategin pekar ut.
En intressant vision om Blekinge och kollektivtrafiken år 2050 ger en bild av en 
region som blickar över administrativa gränser såväl nationellt som internationellt. 
Genom förbättrade kommunikationsmöjligheter har regionen blivit allt 
attraktivare att besöka och bosätta sig i.
Nuläget i regionen, kollektivtrafikens utmaningar och behovsanalysen beskrivs på 
ett välavvägt vis. Regionens åtgärder för att öka resandet i kollektivtrafiken har de 
senaste åren varit lyckosamma med ett märkbart ökat resande. 
Sambandet mellan god planering och samordning av olika typer av infrastruktur 
och en ökad attraktivitet i kollektivtrafiken beskrivs väl. 
Samtliga sex län inom Regionsamverkan Sydsverige (”Positionspapper 
kollektivtrafik 2019”, beslut i RSS styrelse 190509) ger uttryck för en gemensam 
vilja att förbättra den regionöverskridande kollektivtrafiken med större 
arbetsmarknadsregioner, bättre nåbarhet till högre studier och en ökad tillväxt som 
resultat.
Dessa ambitioner uttalas också på flera ställen i Region Blekinges förslag till 
trafikförsörjningsprogram. Region Jönköpings län föreslår därför att Region 
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2019-10-16     

Blekinge låter ”Positionspapper Kollektivtrafik 2019” bli en bilaga till 
trafikförsörjningsprogrammet. 
I förslaget till trafikförsörjningsprogram återkommer man flera gånger till viljan 
och behovet av att, i olika delar, utveckla tågtrafiken. Det av Trafikverket inledda 
arbetet med en ÅVS för Kust till Kustbanan öppnar möjligheter för berörda 
regioner att samverka för att stärka kopplingarna till stambanan och angränsande 
regioner. 

 REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Marcus Eskdahl Carl-Johan Sjöberg
Ordförande i nämnd för Trafikdirektör
trafik, infrastruktur och miljö
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Karlskrona 19-06-26  

 

 

Remissbehandling av Trafikförsörjningsprogram för Blekinge 2020 - 2023 

 

Efter beslut i regionstyrelsen 5 juni överlämnas härmed ”Trafikförsörjningsprogram för Blekinge 2020 – 2023” 

för synpunkter.    

 

Region Blekinge är regional kollektivtrafikmyndighet i Blekinge. Remissversionen är regionstyrelsens förslag till 

Trafikförsörjningsprogram för perioden 2020 – 2023 med mål och vision över längre period. 

Trafikförsörjningsprogrammet är det styrdokument som anger mål och riktlinjer för hur tåg-, buss-, taxi- och 

båttrafik ska utvecklas. Riktlinjerna i programmet anger ramar för vilka prioriteringar som ska göras inom olika 

områden. Det lämnar samtidigt möjligheter öppna för att Blekingetrafiken och trafikföretagen inom ramarna 

ska kunna använda sin kreativitet och därmed utveckla trafikens attraktivitet och effektivitet. 

 

Förslagen i trafikförsörjningsprogrammet grundar sig på länets och kommunernas beslutade strategiska 

dokument med Region Blekinges regionala utvecklingsstrategi i centrum. Framtidsbilden dokumenten ger av 

Blekinge kräver åtgärder för utvecklingen av Blekinge som arbetsmarknadsregion vilka är viktiga faktorer för 

livskvalitén i stort. Samtal som har hållits med olika samhällsgrupper stryker under vikten av att förbättrade 

kommunikationer inom Blekinge och till landets utvecklingscentra är avgörande för länets utveckling. 

     

Remissperioden sträcker sig från 1 augusti till 10 november och regionfullmäktige fastställer därefter 

Trafikförsörjningsprogram 2020 - 2023. Vi ser fram emot synpunkter och tackar för ert engagemang. På nästa 

sida återfinns de remissmottagare som får dokumentet utskickat men vi tar gärna emot synpunkter och 

kommentarer även från andra. Dokumentet med bilagor finns på Region Blekinges hemsida, 

regionblekinge.se/trafikforsorjningsprogram. Av miljöskäl undviker vi pappersutskick men gör naturligtvis 

undantag vid önskemål, dock först fr.o.m. 5 augusti. 

 

Remissvar lämnas via e-post till region@regionblekinge.se senast 10 november 2019 och vi uppskattar svar så 

tidigt som möjligt för bästa möjliga hantering. Frågor eller önskemål ställs till Magnus Forsberg på 

magnus.forsberg@regionblekinge.se eller 0766-362950 fr.o.m. 5 augusti. 

 

Klicka här för att komma direkt till remissdokumenten. 

 

 

 

 

 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

 

Lennarth Förberg 

Regionstyrelsens ordförande 

 

329

https://regionblekinge.se/trafikforsorjningsprogram
mailto:region@regionblekinge.se
mailto:magnus.forsberg@regionblekinge.se
https://regionblekinge.se/trafikforsorjningsprogram


 
 

Trafikförsörjningsprogram 2020 - 2023  •  Sida 2 (2) 
 

Sändlista remissversion av Trafikförsörjningsprogram för Blekinge 2020 – 2023 
 
Kollektivtrafikmyndigheter: Kollektivtrafikmyndigheten i Kalmar Län 

      Kollektivtrafikmyndigheten i Region Kronoberg 

      Kollektivtrafikmyndigheten i Skåne 

Kommuner i Blekinge: Karlshamns kommun  

Karlskrona kommun 

Olofströms kommun  

Ronneby kommun 

Sölvesborgs kommun 

Politiska partier i Blekinge: Centerpartiet 

       Liberalerna 

     Kristdemokraterna 

     Miljöpartiet 

     Moderaterna 

     Socialdemokraterna 

      Sverigedemokraterna 

     Vänsterpartiet 

Länsstyrelsen i Blekinge 

Näringslivet:  Sydsvenska Industri- och handelskammaren 

       KFH / Industrigruppen 

Företagarna i respektive kommun i Blekinge 

Resenärsgrupper i Blekinge: Astma- och allergiföreningen, Blekinge Läns diabetesförening, DHR, HSO, 

HRF, NSPH, RBU, PRO, Reumatikerförbundet, SKPF, SPF,  

Synskadades Riksförbund 

Svensk kollektivtrafik 

Sveriges kommuner och Landsting 

Trafikoperatörer och branschföreningar: Affärsverken, AH-Trafik, Arriva Sverige, Bergkvarabuss, 

Haglund Shipping, Karlshamns Taxi, Kristianstadbuss, Nobina,  

Småland/Blekinge bussbranschförening, Svenska Taxiförbundet,  

Sveriges bussföretag, Sverigetaxi, Sölvesborgs taxi, Top Cabino,  

Transdev Sverige, Trossöbuss, Tågoperatörerna 

Trafikverket Region Syd 
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1 Sammanfattning 

Det attraktiva Blekinge som beskrivs i Region Blekinges regionala utvecklingsstrategi innehåller flera områden 

där kollektivtrafiken är ett viktigt verktyg. För Livskvalitet krävs möjligheter att förflytta sig och kunna njuta 

av en trevlig stad med frisk luft. För ett bra Arbetsliv krävs bra förutsättningar för etablering av företag och 

bra pendlingsmöjligheter. Tillgänglighet innebär att alla oavsett funktionshinder eller bilinnehav ska kunna 

komma till sin utbildning eller till kvällsaktiviteten. Det fjärde området benämns Bilden av Blekinge och 

många som skulle försöka måla den bilden skull nog ta med en av Blekingetrafikens båtar i en av våra många 

idyller i skärgården. 

 

Trafikförsörjningsprogram 2020 – 2023 ser tillbaka på en framgångsrik satsning på trafiken i Blekinges städer 

med ökad marknadsandel som följd. Samtidigt har utvecklingen på tågsidan gått trögare p.g.a. att efterfrågan 

på tåg har ökat vilket har lett till kapacitetsbrist på spåren och därmed trafikstörningar. Många vill övergå till 

energieffektivare och miljövänligare sätt att resa vilket gör att vi behöver bygga ut infrastruktur och 

kollektivtrafik för att erbjuda en bra service även i framtiden. Staten gör nu mycket för att åtgärda problemen 

på stambanan och vi i Blekinge behöver vara tydliga med att åtgärder behövs även på Kustbanan i Blekinge. 

Tvåtimmarsmålet mellan Karlskrona och Malmö ska nu konkretiseras i en tågstrategi där åtgärder och en 

ekonomisk kalkyl för både infrastruktur och tågtrafik ska beskrivas på såväl Kustbanan, Kust-till-Kust, och 

vår nya tågbana som ju heter Sydostlänken.   

 

Under tiden som vi jobbar med de långsiktiga frågorna planeras åtgärder på kortare sikt som utveckling av 

trafiken i anslutning till ett antal beskrivna utvecklingsområden i Blekinge. Andra ambitioner är fortsatt 

utbyggnad av skärgårdstrafiken, nya grepp i landsbygdstrafiken, förbättrad information och fortsatt satsning i 

våra starka stråk där vi nu ser att allt fler ersätter bilresan med kollektivtrafik eller cykel. Sammantaget innebär 

detta att kollektivtrafiken behöver ett utökat ekonomiskt utrymme för nödvändiga satsningar och för att 

erbjuda nya resenärer plats i trafiken. Detta ger en minskad klimatbelastning, en större och tillgängligare 

arbetsmarknad, en större delaktighet i det sociala livet eller med tre ord ”Ett attraktivare Blekinge”. 
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2 Bakgrund och förutsättningar 

2.1 Kollektivtrafiklag och organisation 
Kollektivtrafiklagen 2010:1065 trädde i kraft 1 januari 2012 

efter regeringsbeslut 2010. Det finns olika sätt att beskriva 

ursprunget till lagen men en stor fråga handlade om öppenhet 

med större inflytande från politiken. De regionala 

kollektivtrafikmyndigheterna i förvaltningsform tog över rollen 

som huvudman och ett lagkrav infördes att varje region ska ta 

fram ett trafikförsörjningsprogram med politiska mål och 

ambitioner. Utöver organisationsform och dokumentation styr 

lagen även processen för hur ramar och riktlinjer för 

kollektivtrafiken ska tas fram där samråd med olika 

samhällsgrupper står i centrum. Trafikförsörjningsprogrammet 

ska grundas på dialog och strategiska dokument för att spegla 

ett brett behov i regionen. Kollektivtrafiklagen i rutan är ett 

sammandrag varför hänvisning till ordinarie lagtext 

rekommenderas vid behov. 

 

Under 2019 blev ”gamla” Region Blekinge och Blekinge Läns 

Landsting ”nya” Region Blekinge. Organisationen har det 

regionala utvecklingsansvaret i Blekinge där utveckling och 

finansiering kollektivtrafiken är en del. Samarbetsavtal finns 

med kommunerna i Blekinge för ett fortsatt engagemang som 

är viktigt för kollektivtrafikens utveckling.  

2.2 Processbeskrivning  
 Samråd och dialog är en central del i arbetet med den strategiska planeringen av kollektivtrafiken. Den 

regionala kollektivtrafikmyndighetens (RKM) har fortlöpande kunskapsutbyte med de delar av samhället som 

har inflytande över kollektivtrafiken och de delar av samhället som är beroende av den. Nedan följer en 

beskrivning av processen för framtagandet av trafikförsörjningsprogrammet via genomförandet av åtgärder 

till uppföljningen av beslutade mål. 

  

• 2018: Sammanställning av övergripande och strategiska dokument som är politiskt beslutade och där 

kollektivtrafiken har en väsentlig påverkan. De mest centrala är kommunernas översiktsplaner, 

Region Blekinges utvecklingsstrategi, länsstyrelsens klimat- och energistrategi, Länstransportplanen 

och Trafikförsörjningsprogram 2016-2019. Under året fördes inledande samtal med länets politiker, 

kollektivtrafikföretag, grannlänens regionala kollektivtrafik-myndigheter, berörda nationella 

myndigheter samt med vissa resenärsorganisationer för att få en grund för dokumentets utformning. 

På tjänstemannanivå har utformningen diskuterats såväl internt på Region Blekinge som med 

kommuner och trafikverket. 

 

• 2019: Efter att formerna har satts har Blekinges nykomponerade kommunledningar och Region 

Blekinges politiska församlingar varit viktiga delar av utvecklingsarbetet. Under våren hölls en 

workshop i Olofström, som samlade nyckelpersoner från hela länet, där fler värdefulla inspel 

kompletterade det redan gedigna underlaget. Även SKL (Sveriges kommuner och landsting) och 

Kollektivtrafiklagen i sammandrag 

§1 Landstinget och kommunerna inom ett län 

ansvarar gemensamt för den regionala 

kollektivtrafiken. 

§2 I varje län ska det finnas en regional 

kollektivtrafikmyndighet(RKM) 

§8 Den regionala kollektivtrafikmyndigheten ska 

regelbundet i ett trafikförsörjningsprogram(TFP) 

fastställa mål för den regionala kollektivtrafiken. 

§9 TFP ska tas fram i samråd med RKM i 

angränsande län, berörda myndigheter, 

organisationer, kollektivtrafikföretag, näringsliv och 

resenärer m. f.l. 

§10 Innehållskrav på trafikförsörjningsprogrammet: 

 1. Behov av regional kollektivtrafik 

 2. Omfattar även kommersiell trafik 

 3. Åtgärder för att skydda miljön 

 4. Mål för anpassning för personer med 

  funktionsnedsättning 

   5. Tillgängliga bytespunkter 

 6. Omfattning av färdtjänst och prissättn av denna 

§13 RKM ska verka för att kollektivtrafiken är 

tillgänglig för alla resenärsgrupper. 

§14 RKM ska verka för en tillfredsställande 

taxiförsörjning i länet. 

(Svensk författningssamling, lag (2010:1065) om kollektivtrafik).  
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Svensk kollektivtrafik har varit centralt viktiga organisationer där landets olika RKM diskuterar 

trafikförsörjningsprogrammen tillsammans med kollektivtrafikföretagens olika företrädare. En 

remissversion av dokumentet har efter färdigställande på tjänstemannanivå beretts av trafiknämnden 

och beslutats av regionstyrelsen. Under perioden juli  – oktober har dokumentet varit ute på formell 

remiss. Efter presentation av samrådssynpunkter och remissvar har en slutversion av dokumentet 

beretts av trafiknämnden och regionstyrelsen och slutligen beslutats av regionfullmäktige. Ett 

intensivt arbete och ett värdefullt engagemang från många representanter för kollektivtrafiken i 

Blekinge har pågått under två år. Förhoppningarna är att detta har skapat en stark förankring i länet 

vilket är avgörande för att programmets mål ska kunna uppnås. En redovisning av dokument och 

samråd finns senare dokumentet samt som bilaga. 

 

• En viktig del av processen är uppföljningen av fastställda mål och riktlinjer. 

Kollektivtrafikmyndigheten kommer regelbundet att mäta beslutade mål och presentera dessa som en 

del i beskrivningen av trafikens utveckling och hur detta påverkar andra delar av 

samhällsutvecklingen i Blekinge. Regionstyrelsen kommer fortlöpande att hållas informerad om den 

operativa verksamheten för att bibehålla en god kunskap om att kollektivtrafiken planeras i enlighet 

med beslutade riktlinjer. Avvikelser från mål noteras för att bli underlag för beslut om förändringar i 

verksamheten eller grund för nya riktlinjer i kommande trafikförsörjningsprogram. 

2.3 Definitioner och begrepp 
Myndigheten Vanligt förekommande benämning av den regionala kollektivtrafikmyndigheten i Blekinge. En 

nationell förkortning som ofta används för de olika myndigheterna i respektive län eller region är även RKM. 

Kollektivtrafikmyndigheten inom Region Blekinge är Regionstyrelsen med handläggande tjänstemän i 

förvaltningen Regional utveckling, kultur och bildning. Regiondirektören är ansvarig tjänsteman. Operativt 

organ är Blekingetrafiken som är egen förvaltning.  

Trafikföretag eller kollektivtrafikföretag är företag som utför kollektivtrafik. Trafikföretag kan bedriva trafik 

via avtal med Region Blekinge eller bedriva kommersiell trafik i egen regi där samarbete ändå kan förkomma 

t.ex. på informationsområdet. Det finns även kollektivtrafikföretag som inte har samarbete med Region 

Blekinge men även dessa har skyldighet att anmäla sin verksamhet till myndigheten. 

Regional kollektivtrafik är kollektivtrafik som äger rum i ett län eller, om det handlar om 

arbetsplatspendling eller annat vardagsresande, sträcker sig över flera län. Beslut om allmän trafikplikt får 

endast gälla regional kollektivtrafik.  

Allmän trafikplikt Med allmän trafikplikt avses den kollektivtrafik som den regionala 

kollektivtrafikmyndigheten fastställer ska vara ett ansvar för samhället. Denna trafik ska beskrivas och 

formellt beslutas av myndigheten. Trafiken ska därefter upphandlas och regleras enligt politiskt beslutade 

riktlinjer. Beslut om allmän trafikplikt är en viktig information till såväl invånare och näringsliv som till 

trafikföretag som avser utföra kommersiell trafik. 

Kommersiell trafik är kollektivtrafik som inte regleras genom avtal med Region Blekinge. Kommersiell trafik 

bedrivs, efter anmälan till myndigheten, av trafikföretag utifrån rent marknadsmässiga bedömningar och utan 

styrning från myndigheten. Samarbete kan förekomma om exempelvis hållplatser, biljettgiltighet eller 

information.  

Trafikorganisatör Operativt ansvarig avdelning i region, regionförbund eller landsting som upphandlar och 

förvaltar trafikavtal samt planerar och organiserar kollektivtrafiken i en region i de delar som 

kollektivtrafikföretaget inte har ansvar för. Trafikorganisatörens ansvar bestäms ofta i regionala 

kollektivtrafikmyndighetens riktlinjer för kollektivtrafiken. I Blekinge är Blekingetrafiken trafikorganisatör. 
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Tillgänglighet Om inget annat anges används SKL:s definition och behandlar personer med 

funktionsnedsättningars möjlighet att använda kollektivtrafiken. Såväl infrastruktur som fordon, information 

och teknisk utrustning bedöms utifrån tillgänglighetsperspektivet.  

2.4 Upphandlad eller kommersiell trafik 
Kollektivtrafiklagen ger trafikföretag full rätt att bedriva kollektivtrafik i Sverige. Kommersiell trafik ska ses 

som en möjlighet att komplettera den samhällssubventionerade trafiken och därmed ge ett större utbud. 

Myndigheten har till uppgift att regelbundet, och alltid när en upphandling planeras, utvärdera möjligheterna 

till kommersiell trafik genom marknadsanalys. Upphandlad trafik ska bygga på ett politiskt beslut om allmän 

trafikplikt där den samhällsstödda kollektivtrafiken beskrivs. Aktuell upphandlad och kommersiell trafik i 

Blekinge beskrivs i kapitel 5 där även beslut om allmän trafikplikt redovisas.     

2.5 Ambitioner och strategiska dokument 
Trafikförsörjningsprogrammet är en beskrivning av hur kollektivtrafiken på bästa sätt ska bidra till att 

politiskt beslutade ambitioner för Blekinge uppnås. Ambitionerna är illustrerade i ett antal dokument där 

resurser har lagts på att ta fram politiska mål och riktlinjer för Blekinges utveckling vilka är den regionala 

utvecklingsstrategin, länstransportplan för Blekinge, klimat- och energistrategi för Blekinge, kommunernas 

översiktsplaner och trafikförsörjningsprogram 2016 – 2019.  Här följer en kort beskrivning av dessa och ett 

längre referat finns i bilaga 4. 

2.5.1 Regional utvecklingsstrategi för Blekinge 2014 – 2020 

”Attraktiva Blekinge” är länets regionala utvecklingsstrategi. Strategin pekar ut den gemensamma 

färdriktningen för en hållbar utveckling i Blekinge. God livskvalitet, bra infrastruktur och ett rikt arbetsliv ska 

attrahera invånare och besökare och för att nå dit nämns fyra övergripande insatsområden; Bilden av 

Attraktiva Blekinge, Livskvalitet, Arbetsliv samt Tillgänglighet.  

 

Idag står Blekinge inför en utmaning där resande och pendling ökar men infrastrukturkapaciteten inte är 

tillräcklig. Långa pendlingstider hämmar arbetsmarknadens utvidgning och skapar en avlägsenhet i länet. 

Parallellt med detta står vi inför klimatutmaningar där transporter står för närmare hälften av de 

klimatpåverkande utsläppen. Detta medför att satsningar och åtgärder för god infrastruktur och kollektivtrafik 

är nödvändiga. Genom att främja gång-, cykel- och kollektivtrafik kan man minska bilberoende och därmed 

minska klimatpåverkande utsläpp.  

 

De globala målen inom Agenda 2030 genomsyrar ”Attraktiva Blekinge” som ett horisontellt perspektiv vilket 

förtydligades i uppdateringen av strategin 2018. (Region Blekinge 2018) 

2.5.2 Länstransportplan för Blekinge 2018 – 2029 

Planen redovisar prioriterade åtgärder för Blekinges infrastruktur fram till år 2029. Infrastrukturen är en viktig 

del i att skapa ett attraktivt Blekinge då den är grunden för goda transporter. Den är också en grundsten för 

utvecklingen av hållbart och ökat resande samt bra förutsättningar för godstransporter på järnvägen. 

Åtgärderna i länstransportplanen syftar även till att knyta samman Blekinge med Sydsverige för att minska 

avstånd genom kortare restider och på så vis stärka arbetsmarknaden. Genom länsplanen ska kommunerna 

kunna skapa hållbara stadsmiljöer där fler väljer cykeln eller bussen framför bilen för korta resor.  

 

Ett konkret mål i planen är att minska restiden mellan Karlskrona och Malmö till två timmar, vilket kräver 

högre kapacitet på kustbanan. Även Sydostlänken och Kust-Till-Kust-banan nämns som särskilt viktiga för 

utvecklingen vilket baseras på den gemensamma systemanalysen för södra Sverige. Ett centralt mål för det 
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gemensamma arbetet i Sydsveriges sex regioner är ett sammanknutet Sydsverige med tillväxtmotorer och 

regionala kärnor vilka ska bindas samman genom korta restider där tågtrafiken utgör basen.  Planen innehåller 

även satsningar för ökad cykeltrafik där 50% statligt bidrag utgår till åtgärder där kommunen är väghållare.  

(Region Blekinge 2018) 

2.5.3 Klimat- och energistrategi 2017 – 2020 

En ny Klimat- och energistrategi tas fram under 2019 och hinner inte bli klar inför beslut men en uppdatering 

gjordes 2018 som vi refererar till här. Uppdraget att ta fram klimat- och energistrategier är tilldelat 

länsstyrelserna av regeringen. Strategin utgår från regeringens vision om ett klimatneutralt Sverige år 2045 och 

innehåller fyra målbilder för år 2020: 

• Blekinge har blivit energieffektivt och behovet av energi har minskat.  

• Förnybar energi: Tack vare ett krafttag inom industrin har Blekinge gått från 60% till 80% förnybar 

energi, och även inom transportsektorn har bilanvändandet minskat samtidigt som fordonen har 

blivit effektivare.  

• Transporter: Transporters totala energianvändning är nere på 1990 års nivå och det finns stor 

variation på förnybara drivmedel som har lett till att man har överträffat målet om 15% förnybart 

bränsle. Bussar drivs på icke-fossilt bränsle och bilanvändandet har minskat till förmån för 

kollektivtrafik och cykel.  

• Engagera flera: Till följd av ökad kunskap och medvetenhet arbetar fler människor aktivt för en 

hållbar utveckling. Hållbar utveckling är också en integrerad del i all skolundervisning.  

 

 (Länsstyrelsen i Blekinge 2018) 

2.5.4 Kommunernas översiktsplaner 

Kollektivtrafiken med sin infrastruktur har generellt sett en stor plats i översiktsplanerna för Blekinges fem 

kommuner, inte minst när det gäller miljö- och klimatfrågor. Gång- och cykel ska också prioriteras i 

planprocesserna. Flera kommuner beskriver behov av bostadsbebyggelse. Det är viktigt med bra möjligheter 

till rörlighet. Förtätning av bebyggelse för att ge kollektivtrafiken bättre konkurrenskraft återkommer också. 

Ambitionen är hög i samtliga kommuner gällande förbindelser mellan länets städer och till/från 

storstadsområden medan bilden av den lokala trafiken varierar. Några större utpekade behov som lyfts är 

mötesstation på Kustbanan i Kallinge och Sydostlänken som tas upp av flera kommuner. 

2.5.5 Regional cykelstrategi för Blekinge 2018 – 2029 

Syftet med den regionala cykelstrategin är att främja cyklingen i Blekinge genom att bygga ut 

cykelinfrastrukturen och främja fler cykelresor till arbete och utbildning. Ett mål är också att knyta ihop 

cykelresor bättre med andra energieffektiva färdsätt som buss och tåg genom bättre cykelvägar och 

parkeringsmöjligheter. Strategin ser kombinationen cykel och kollektivtrafik som ett sätt att både öka 

tillgängligheten till kollektivtrafiken och att minska restiderna. I dokumentet finns en förteckning över ett 

regionalt huvudcykelnät vilket är en grund för prioritering av åtgärder och fördelning av kostnader i 

länstransportplanen. 

2.5.6 Trafikförsörjningsprogram 2016 – 2019 

Den tredje utgåvan av trafikförsörjningsprogrammet, efter myndighetskravet 2012, tog ytterligare ett steg mot 

att kollektivtrafiken ska vara ett verktyg för Blekinges utveckling. Attraktiva Blekinge som beskrivs i den 

regionala utvecklingsstrategin är målet som kollektivtrafiken ska bidra till att uppnå. Målbilden med de 

centrala begreppen Valfrihet, Rörlighet och Miljö/Klimat beskriver viktiga områden inom vilka 

kollektivtrafiken har möjlighet att påverka. Mätbara mål för kollektivtrafiken ger oss möjligheten att se att om 

vi lyckas med detta. I detta program ersatt ett marknadsandelsmål det tidigare målet om fördubblat resande. 
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Marknadsandelen säger mer om hur konkurrenskraftig och relevant kollektivtrafiken är för Blekinges 

invånare, besökare och näringsliv    

3 Syfte 

I bakgrundsbeskrivningen redovisas de juridiska kraven på att varje regions kollektivtrafikmyndighet ska ta 

fram ett trafikförsörjningsprogram. Beslut om kollektivtrafiken ska ske öppet med inflytande från berörda 

samhällsgrupper. Kollektivtrafiken ska formas som en viktig del av samhället i stort. Programmet ska vara ett 

verktyg för att tillsätta resurser och prioritera åtgärder i och för kollektivtrafiken med fokus på Blekinges 

utveckling i linje med Blekinges regionala utvecklingsstrategi.  

Programmet är en politisk plattform med bred förankring för utvecklingen av kollektivtrafiken inom länet 

och från/till angränsande län. Mål och riktlinjer utgår från en målbild som grundas på politiskt beslutade 

strategiska dokument som redovisades i bakgrundsbeskrivningen samt på samtal och samråd under 

framtagningen av dokumentet. Programmet ska resultera i konkreta mål för programperioden 2020 – 2023 

samt långsiktigare mål och en vision för år 2050.  

Programmet ska vara en grund för det operativa arbetet med kollektivtrafiken som löpande beslutas i 

trafiknämnden. Programmet ska också ge riktlinjer för planering av infrastrukturen såväl på det kommunala 

som på det statliga vägnätet. Ambitionen är att dokumentet ska vara ett värdefullt underlag vid kommunernas 

beslut om infrastrukturåtgärder samt vara styrande för prioriteringen av åtgärder på statliga vägar och 

järnvägar i länstransportplanen.  

Trafikförsörjningsprogrammet ska ge en tydlig bild av hur den politiska ledningen vill att kollektivtrafiken ska 

utvecklas i Blekinge och ge värdefulla riktlinjer för vad som behöver göras för att nå dit. 

4 Attraktiva Blekinge 

Den regionala utvecklingsstrategin för 

Blekinge 2014 – 2020, Attraktiva 

Blekinge, kopplar ihop den kommunala 

nivån med den nationella i det politiska 

systemet (se bilden intill). Vad behöver vi 

göra på regional nivå i länet för att nå 

uppsatta mål.  

Strategin uppdaterades 2018 där en 

förändring är att Agenda 2030 nu tar 

plats högst upp i beslutspyramiden. I 

samma bild är de kommunala planerna 

grunden och samtidigt de handlingar som 

ska ge verkstad ute i kommunerna 
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4.1 Insatsområden i den regionala utvecklingsstrategin 
Vägen till Attraktiva Blekinge delas in i fyra insatsområden och i det följande beskrivs hur kollektivtrafiken 

kommer in i vart och ett av dessa. 

4.1.1 Bilden av attraktiva Blekinge 

Insatsområdet handlar om att göra Blekinge synligt och förknippat med Blekinges styrkor kust och skärgård, 

kreativitet och innovationsförmåga samt strategiskt läge. Region Blekinge vill att fler vill flytta hit, etablera sitt 

företag här eller besöka oss. Inom detta område är kollektivtrafiken en viktig pusselbit för att exempelvis dra 

nytta av vårt strategiska läge nära Europa med bra förbindelser med omvärlden. Ett kollektivtrafiksystem som 

bidrar till en bra livskvalitet kan vara en viktig pusselbit när någon står inför valet att flytta hit eller väljer att 

stanna kvar i Blekinge. Skärgården är ett skyltfönster där båttrafiken ger den bästa upplevelsen. 

4.1.2 Livskvalitet 

I Blekinge har vi förutsättningar att erbjuda goda livsvillkor där människor mår bra, utvecklas och upplever 

känslan av att leva ett gott liv. En attraktiv och skiftande fysisk miljö på en liten yta ger korta avstånd mellan 

önskat boende och arbetsplatsen, skolan eller fritidsaktiviteten. I livskvaliteten ingår förutom den fysiska 

miljön även den sociala som förbättras med stimulerande arbetsuppgifter och en rik fritid. Kollektivtrafiken är 

en viktig del i att klara livspusslet och erbjuda rörlighet även för de som inte kan eller har valt att inte köra bil. 

Idrott och kultur kräver förbindelser även på kvällar och helger och arbetstillfällen främjas av att kunna 

erbjuda entreprenörer en bra miljö för både företaget och de anställda med bra förbindelser i hela regionen. 

Förutom pågående anpassning till behov hos personer med funktionsnedsättning behöver kollektivtrafiken 

attrahera de unga för att bidra till att de stannar i Blekinge. Den demografiska utvecklingen innebär också att 

andelen äldre Blekingebor ökar. Miljön och klimatförändringar påverkar livskvaliteten och här finns stor 

förbättringspotential i trafiken där kollektivtrafiken kan ge energieffektivare och miljövänligare resor. 

4.1.3 Arbetsliv 

Möjligheter till studier, jobb och bostad avgör var unga väljer att etablera sig vilket i sin tur skapar goda 

förutsättningar för företag att utvecklas i Blekinge. Arbetsmarknaden tar inte hänsyn till kommun- och 

länsgränser. Det blir allt vanligare att bo i en kommun och arbeta i en annan. Med god kollektivtrafik knyts 

kommuner och regioner samman och Blekinge blir en del av en större studie- och arbetsmarknadsregion i 

södra Sverige. Företagen vill ha närhet till storstadsområden och andra delar av omvärlden samtidigt som man 

vill erbjuda anställda goda möjligheter att pendla och utföra sina fritidsresor. För att kompetent arbetskraft 

ska kunna lockas till Blekinge krävs även närhet mellan städer i Blekinge och närhet till fritidsaktiviteter för att 

familjelivet ska fungera. Kollektivtrafiken har här goda förutsättningar genom att boende och verksamheter 

finns på en liten yta. 

4.1.4 Tillgänglighet 

Inom kollektivtrafiken generellt har ordet tillgänglighet betydelsen av anpassning till behov hos personer med 

funktionsnedsättning vilket är en viktig funktion. I utvecklingsstrategin behandlas också den bredare frågan 

om hur lätt eller svårt det är att nå bostäder, arbetsplatser och andra målpunkter i och utanför Blekinge. Att 

tillgängligheten, eller möjligheterna att förflytta sig och transportera varor och gods, har fått ett eget 

insatsområde bekräftar betydelsen för Blekinge av att minska avståndens negativa inverkan på människors 

vardag. Infrastruktur och bra kommunikationer är nödvändigt för god tillväxt och en utvecklande 

arbetsmarknad. Ju enklare det är att röra sig inom Blekinge och till omvärlden desto mer ökar värdet av att bo 

och verka i länet. Här återkommer arbete, utbildning och fritid som de stora delarna som människor dagligen 

ska fördela sin tid på. Förutom de olika färdsätten tas infrastrukturen upp som en viktig faktor för att göra 

resan snabbare och bekvämare. Det är viktigt att resurser fördelas så att gång, cykel och kollektivtrafik 

gemensamt kan erbjuda konkurrenskraftiga alternativ till bilen i linje med befintliga politiska 
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ställningstaganden. En konkurrensfaktor är också hur restiden kan användas och här får kollektivtrafiken 

hjälp av digitaliseringsutvecklingen. WiFi och infotainmentsystem i bussarna ger större möjlighet att använda 

tiden som resan kostar oavsett färdmedel. 

4.2 Hållbar regional utveckling  
Världens ledare har i FN förbundit sig till 17 globala mål fram till 2030, en överenskommelse som har fått 

namnet Agenda 2030. Målen handlar om miljö, fattigdom, fred och rättvisa men de som berör 

kollektivtrafiken mest är Hälsa och välbefinnande, Jämställdhet och jämlikhet, Hållbara städer och inte minst 

Bekämpa klimatförändringarna och att utveckla hållbara städer. Målen är framtagna globalt inom FN men är 

ju centrala även i strävan mot det attraktiva Blekinge. Inom flera områden är läget akut och gällande 

klimatförändringar krävs nu omedelbara åtgärder. Detta har redan fått effekter genom att Trafikverket ska 

prioritera resor med kollektivtrafik och cykel samtidigt som ekonomiska styrmedel har införts vid köp av bil. 

Många av de styrmedel som finns för att man ska välja rätt färdmedel finns dock på lokal nivå varför Region 

Blekinge och länets kommuner har ett stort ansvar att bidra till en hållbar regional utveckling. 

4.2.1 Mål 3: Hälsa och välbefinnande 

Med början 2019 är Region Blekinge både ansvarig för sjukvården i länet, vår regionala infrastruktur och 

länets kollektivtrafik. Det finns mycket forskning som stödjer tesen att vårt sätt att förflytta oss påverkar vår 

hälsa genom hur mycket vi rör på oss. Om man går, cyklar eller har kollektivtrafik som sina huvudsakliga 

färdsätt får man mer motion vilket gynnar flera funktioner i kroppen och därmed den allmänna hälsan. Vi vet 

också att bilens dominans 2019 ger upphov till mycket partiklar i den luft vi andas, framförallt i städerna. 

Sammantaget ger alltså den pågående överflyttningen från bilresor till mer miljövänliga och energieffektiva 

färdsätt effekter som på sikt ger både bättre hälsa hos oss i Blekinge vilket ger besparingar i vården. 

Utvecklingen går dock långsamt och mycket kan göras i fysisk planering och satsningar på konkurrenskraftig 

kollektivtrafik för att erbjuda bättre alternativ till de som väljer bilen. 

4.2.2 Mål 4, 5 och 10: God utbildning, jämställdhet och minskad ojämlikhet 

Under 2018 avslutades projektet Jämställd regional tillväxt inom Region Blekinge som förstärkte tidigare 

kunskap om att ett jämställt samhälle fungerar bättre. Jämlikhet handlar inte bara om skillnader beroende på 

kön utan skillnader inom en rad områden som alla ger oss olika förutsättningar i samhället. Här kommer 

faktorer som ålder, funktionsvariationer, sexuell läggning, språk och utländsk bakgrund in. Vi har skyldighet 

att ta hänsyn till såväl jämställdhet som jämlikhet i planeringen och utförandet av kollektivtrafiken samt i den 

utbildning som Blekingetrafiken arrangerar för våra entreprenörer och medarbetare. Ett exempel är att 

trygghet, generellt sett, är viktigare för kvinnor än män varför rätt belysning t.ex. kan vara avgörande för om 

man använder kollektivtrafiken eller inte. Ett annat exempel är att vi har rätt nivå av tillgänglighetsanpassning 

för att personer med funktionsnedsättning ska känna sig välkomna. Kollektivtrafiken har en viktig funktion 

som balansvikt mot den fördel man ofta har som bilinnehavare. Detta gäller även för unga och gamla som vill 

utbilda sig där man inte ska vara utestängd bara för att man inte äger en bil. Elever vid BTH, våra 

gymnasieskolor, folkhögskolorna och yrkesskolorna har sedan många år en väl anpassad kollektivtrafik som 

ger förutsättningar för en god kompetensutveckling i Blekinge. Det är viktigt att personer som inte har 

möjlighet att köra bil eller de som väljer en vardag utan bil också har bra möjlighet att delta i samhället. 

4.2.3 Mål 11: Hållbara städer och samhällen 

I Blekinge bor en stor del av våra invånare utanför tät bebyggelse där vi jobbar med att ge bästa möjliga 

service med kollektivtrafik. Men det är hur vi planerar våra samhällen och städer som till stora delar påverkar 

hur vi väljer att färdas. Region Blekinge vill, i enlighet med Sveriges åtaganden genom Parisavtalet, driva på 

utvecklingen mot hållbarhet där trafiken 2019 har stora brister. Vi ser allt fler städer i Europa där gröna ytor 

och gågator ersätter parkerade bilar och därmed gör staden mer lockande att besöka. Det viktigaste verktyget 

341



 
 

Remissversion av Trafikförsörjningsprogram 2020 - 2023  •  Sida 12 (47) 
 

är den fysiska planeringen där man väljer det färdsätt som fungerar bäst. Region Blekinge vill att cykel och 

kollektivtrafik ska få mer plats och komma snabbare fram för att erbjuda snabba och trygga sätt att resa utan 

bil. Detta ger en trevligare och tystare stadskärna med bättre service och renare luft. För att nå dit krävs 

många åtgärder där ett exempel är pendelparkering nära kollektivtrafiken som ger tidseffektiva lösningar utan 

att ta med bilen till staden. Andra åtgärder är prioritering i trafikplaneringen för att minska restiden i 

kollektivtrafiken.  

 

Samhällets hållbarhet präglas också av säkerhet och trygghet på lång sikt. Begrepp på detta område är 

katastrofberedskap och kontinuitetsplanering. Kollektivtrafikens samlade resurser med såväl geografisk 

kunskap och planeringsförmåga som kapacitet i form av personal och fordon är viktiga vid såväl civila 

samhällskriser och större olyckor som vid militära händelser. Då en krissituation uppstår och samhället är i 

behov av kollektivtrafikens resurser ska en prioritering göras utifrån det aktuella läget och den ordinarie 

kollektivtrafiken kan komma att påverkas. Region Blekinge ska samarbeta med ansvariga myndigheter med 

ambition att bidra till länets säkerhetssystem samt tillse att tillräcklig medvetenhet finns hos medarbetare och 

kontrakterade trafikutövare. 

4.2.4 Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna 

Mål 13 i Agenda 2030 är mycket tydligt. Vi måste vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa 

klimatförändringarna och deras konsekvenser. När det gäller miljö och klimat finns goda förutsättningar för 

förändringar. Bussar och tåg i Blekinge drivs med förnybara bränslen vilket ger bra möjligheter för invånarna 

att minska sin klimatbelastning genom att ändra sina resvanor. För att ge fler den möjligheten behöver dock 

utbudet av kollektivtrafik öka för att bli ett ännu bättre alternativ till bilen. Överflyttning av resor från bil till 

kollektivtrafik ger såväl minskad energianvändning som större andel av klimatvänliga transporter. En viktig 

fråga för Region Blekinge är drivmedel i våra framtida fordon. HVO är en produkt som snabbt blir en 

bristvara när kraven på inblandning i konventionell diesel skärps. Inför kommande busstrafikupphandling, 

som planeras inom programperioden, måste därför förberedelser och eventuella budgetanpassningar göras för 

ny fordonsteknik. 

4.3 Blekinge och kollektivtrafiken vision 2050 
Framtidsbilden för Blekinge hämtar vi från de dialoger vi har haft med olika grupper i Blekinge samt med den 

politiska ledningen i så väl våra kommuner som i Region Blekinge. Den uppdaterade regionala 

utvecklingsstrategin är också en inspirationskälla.  

 

En röd tråd i alla forum är att vi ser en framtid där vi är mindre beroende av bilen då vår energieffektiva, 

utrymmesbesparande och miljösmarta kollektivtrafik har en större plats i samhället och i vårt vardagsliv. Den 

större marknadsandelen för cykel och kollektivtrafik är resultatet av en långsiktig gemensam planering där 

kommunala och regionala planerare inom olika områden har samarbetat. Bilen kommer att vara viktig för 

många av oss men vi känner oss inte heller handikappade utan den. Detta ställer krav på service som 

kompletterar det vardagliga resandet där den konventionella linjelagda bussen eller tåget fungerar. Elcykeln, 

hyrbilen, den delägda bilen, samåkningstjänsten eller det efterfrågestyrda förarlösa fordonet ger den service vi 

behöver då resbehovet är svagt och underlaget för konkurrenskraftig busstrafik är för litet. Denna trygghet 

gör att unga som inte har körkort, äldre som har valt bort bilen, personen med en funktionsnedsättning eller 

alla som har valt bort bilen av ekonomiska skäl känner delaktighet i samhället och kan bidra till regionens 

ekonomi. Kollektivtrafiken bidrar till ett jämställt och jämlikt Blekinge genom att ge resmöjligheter och 

därmed delaktighet i samhället även om man inte kan köra bil eller har valt att inte äga en bil. 
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Restiden till Malmö på mellan 1 och 2 timmar, beroende på var man bor i länet, eller ytterligare en timme till 

Stockholm har flyttat Blekinge närmare stora utvecklingscentra i Sverige. Snabbtågen tar oss dit eller vidare 

till Hamburg om så önskas. Även rörligheten mellan våra tre residensstäder i sydost har ökat med snabbare 

och mer komfortabel tågtrafik. Tillsammans med en restid på 15 minuter mellan länets kommunhuvudorter 

längs kusten, med bra anslutning till Olofström, kan vi nu erbjuda attraktivt boende i Blekinge med en 

betydligt större arbetsmarknad bara ett par klick bort i Blekingetrafikens utvecklade app. Appen fungerar lika 

bra här hemma som på semesterresan i Norrland eller när resan till Gdansk ska beställas. Efterfrågan på 

semesterresor med tåg har gett ett sammanlänkat tågsystem i Europa med gemensamt biljettsystem vilket har 

gett större möjlighet att ersätta flygresan till solen med ett klimatsmart alternativ.  

 

De besöksvänliga stadskärnorna och de förbättrade kommunikationerna har gynnat Blekinges turism där ren 

luft, attraktiva stadskärnor och natursköna miljöer lockar besökare från kontinenten. Skärgården är nu ännu 

mer tillgänglig med utökad båttrafik där eldriften har gjort intåg och angöringsplatserna på öarna har öppnats 

upp för funktionsnedsatta genom tillgänglighetsåtgärder. Hela Blekinge är nu en del av sydsveriges 

cykelledsnät som lockar besökare från när och fjärran. Kombinationen cykel/skärgårdsbåt ger unika 

förutsättningar för naturturism vilket har gett underlag för ett större utbud av övernattning i Blekinge. På 

utvalda sträckor är det också möjligt att ta med cykeln på bussen såväl för turister som i det vardagliga 

resandet. 

 

Blekinges demografiska fördelning går nu åt rätt håll då ungdomar i större utsträckning stannar kvar då ett 

eftertraktat boende har lockat hit företag. En större andel flyttar också hit för att bilda familj i en naturnära 

miljö med bra kommunikationer regionalt och till kontinenten.  Blekinge är fortfarande Sveriges trädgård men 

också en betydligt mer attraktiv arbetsmarknadsregion. Moderniseringen av våra stadskärnor erbjuder fler 

uteserveringar och grönytor med låg bullernivå och ren luft då en stor del av bilar och parkeringsplatser i 

centrum har ersatts av cyklister och eldriven kollektivtrafik. Denna förändring har gjorts möjlig genom 

utbyggnad av noggrant placerade noder där bilen eller cykeln kan parkeras säkert för byte till snabb och 

frekvent kollektivtrafik.    

 

2050 har Blekinge etablerat sig som porten till Skandinavien för turisten från centrala och östra Europa där 

tågtrafiken har utvecklats såväl söderut från Gdynia som österut från Klaipeda. På motsvarande sätt har 

satsningar på järnvägen i Sverige lett till utvecklad tågtrafik från Blekinge mot övriga Sverige och Norge. Vi 

har därmed nära såväl till kontinenten som till storstäderna i Sverige. Vårt kompakta län med allt från 

skogslandskapet till den idylliska skärgården där städerna ligger inom bekvämt avstånd är nu det attraktiva 

Blekinge där man vill bo, verka och komma på besök.  

 

(Bilden grundas på tidigare redovisade strategiska dokument och samråd med såväl interna grupper i Region 

Blekinge som andra delar av Blekinge och våra grannlän) 
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5 Nuläge och kollektivtrafikens utmaningar 

5.1 Kollektivtrafiken i Blekinge 
Kollektivtrafiken i Blekinge består av upphandlad kollektivtrafik, under varumärket Blekingetrafiken, och en 

mycket liten del kommersiell kollektivtrafik. 

 

Den upphandlade kollektivtrafiken består av tåg, bussar och båtar och särskild kollektivtrafik. Särskild 

kollektivtrafik är färdtjänst, sjukresor och öppen närtrafik. Blekingetrafiken planerar också skolskjutstrafik åt 

Karlshamns kommun. Den kommersiella trafiken är flygbusstrafik mellan Karlskrona och Ronneby Airport. 

 

Kollektivtrafiken fungerar på flera olika plan. Stommen i trafiken är Öresundstågstrafiken som binder 

samman länet med Skåne och Köpenhamn. Kastrup och Hässleholm är viktiga målpunkter för tågtrafiken 

som utgör bytesmöjlighet till flyg och tåg. Utöver Öresundstågen finns Pågatåg i länets västra del som ett 

komplement till Öresundstågen och tillhandahåller arbets- och studiependlingsmöjlighet. Krösatågen 

förbinder Karlskrona med Emmaboda och är anpassade för byte till Öresundståg mot 

Växjö/Göteborg/Stockholm. 

 

Tågen kopplar ihop fyra av fem kommuner i länet. Olofström har bussanslutning till tåget via Bromölla för 

resor mot Skåne och via Kustbuss för resor mot Karlshamn/Ronneby/Karlskrona. Till tågen finns 

kompletterande busstrafik med Kust-bussar. Kustbussarna är dubbeldäckarbussar med hög komfort och få 

stopp. Kustbussarna förbinder utöver Olofström-Karlshamn-Ronneby- Karlskrona också Ronneby-Tingsryd-

Växjö samt Kalmar-Karlskrona. Planerad byggstart av Sydostlänken mellan Älmhult och Sandbäck är 2028 

där persontrafik ska utredas under programperioden. 

 

Nästa kollektivtrafiksystem är regionbussar, som går mellan två kommuner, och landsbygdsbussar. De har 

täta uppehåll och har en tydlig funktion för arbets- och studiependlare från mindre tätorter. Störst är utbudet 

på vardagar för att under helger ha ett begränsat eller inget utbud. Vid dessa tillfällen då linjelagd busstrafik 

saknas finns det ändå möjlighet att åka via öppen närtrafik. Öppen närtrafik är kollektivtrafik som finns för de 

som bor där det saknas annan kollektivtrafik eller där utbudet är mycket lågt. Ett sätt att mäta möjligheterna 

att åka med kollektivtrafiken på landsbygden är att titta på pendlingsbarheten där det nu finns en definition 

som i princip innebär att man kan pendla till skola och arbete. Vi vill jobba med att en större andel av de 

boende i Blekinge ska ha möjlighet att pendla utan bil vilket vi återkommer till i behovsanalysen i kap 7. 

 

Det största systemet räknat i resor är stadsbussarna som finns i fyra av fem kommuner. Olofström saknar 

stadsbusslinje men har istället tät busstrafik med regionbussar. Stadsbusstrafiken kopplar samman förorter 

med stadskärnan samt tillhandahåller trafik mellan stadsdelar. Stadsbussarna kan gå både i stadszon och 

landsbygdszon. 
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Resandet har utvecklats stark. Under 2016 till 2018 har resandet ökat mer än 1 miljon nya resor. Mest har 

resandet ökat i Karlskrona stadstrafik men hela länet har haft en stark utveckling. Karlshamn, Olofström och 

Sölvesborg har ökat sin andel kollektiva resor i Blekinge. 

5.2 Tåg, buss, båt och serviceresor 
Kollektivtrafiken i Blekinge bedrivs med flera olika färdmedel, tåg, buss, båt och med bil. Tillsammans täcker 

kollektivtrafiken en stor del av de behov som finns för vardagliga resor i länet, men inte för alla. 

Trafikförsörjningsprogrammet är ett verktyg för att prioritera, styra och utveckla delar i kollektivtrafiken 

utifrån politiska mål och riktlinjer. För att kunna styra verksamheten behövs en nulägesbild och en riktning i 

vilken verksamheten ska utvecklas. Men också en beskrivning av vad som genomförts. 

5.2.1 En kollektivtrafik med ökat resande ger utmaningar 

Det har genomförts satsningar i kollektivtrafiken inom en rad områden och resandet har ökat. Några av de 

större satsningarna är stadstrafiken i Karlskrona (2016), utvecklad kollektivtrafik Sölvesborg till Listerlandet 

(2017), stadstrafik-satsningar i Karlshamn (2018) och förbättrad stadstrafik i Ronneby (2018) samt satsningar 

på skärgårdstrafik med bland annat båtpendel (2015 och 2018) och Hop on Hop off (2018). Samt en rad 

andra förbättringar i länet både i båttrafiken och busstrafiken. Det har startats Pågatågslinje mellan 

Karlshamn och Kristianstad (dec 2014) och Krösatågstrafik till Emmaboda (2013). Nya biljetter där 

sommarkort (2016-2018) och sommarlovskort (2018) starkt bidragit till ett ökat resande. 

 

Tågtrafiken har inte resandemässigt utvecklats som busstrafiken och under några år har till och med resandet 

med tåg minskat. Det finns stora utmaningar för att få tågtrafiken att fungera bättre och i många fall saknas 

verktyg som Region Blekinge råder över. 

 

Diagram över resandeutvecklingen i olika trafikslag finns i bilaga 8 

5.2.2 Utmaningar på landsbygden 

På landsbygden står resandeutvecklingen still. Ett litet resandeunderlag ger små möjligheter till högt resande 

vilket ofta ger turer med låg beläggning. De turerna som ingen åker får låg kostnadstäckning och tas bort. 

Utbudet blir då ännu sämre med resultatet att allt färre åker. Till sist är det ofta bara några enstaka turer kvar 

för att klara resor till gymnasieskolan. Vi vill undvika den här negativa spiralen och ser nu på nya lösningar.  
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5.2.3 Skärgårdstrafiken 

Blekinges skärgård är kärnan i vårt erbjudande till besökare från andra delar av Sverige och resten av världen. 

I samtalen med kommunerna och olika resenärsgrupper har skärgårdstrafiken en huvudroll och satsningarna 

under bl.a. 2018, när trafiken utökades, togs emot mycket positivt. Trafiken upphandlas av Blekingetrafiken 

och ger då möjlighet till en bra information om trafiken och man kan se kombinationsmöjligheter med tåg- 

och busstrafik i länet.   

5.2.4 Serviceresor  

Serviceresor är Blekinges anropsstyrda kollektivtrafik; färdtjänst, sjukresor och öppen närtrafik. 

 

Färdtjänst och riksfärdtjänst 

Den allmänna kollektivtrafiken ska så långt som möjligt anpassas så att den kan användas av så många som 

möjligt. Det finns ändå personer som av olika skäl inte kan åka med tåg eller buss. För dessa finns färdtjänst 

som är en särskilt anpassad del av kollektivtrafiken. Region Blekinge är myndighet som beviljar färdtjänst- och 

riksfärdtjänsttillstånd. Antal tillstånd till färdtjänst 181231 var 5 200. Cirka 70% av dessa är aktiva resenärer 

och antalet resor 2018 var 83 000. Egenavgiften som betalas av resenären är något högre än den allmänna 

kollektivtrafikens zonbaserade biljettpris inom Blekinge och betalas kontant eller med Swish.  

 

För resor utanför färdtjänstområdet finns riksfärdtjänst och där tar nationella regler vid. Priset för 

riksfärdtjänst är bestämt i en förordning från 1997 och grundas på priset för resa med tåg andra klass vid 

denna tidpunkt, med ungdomsrabatt upp till 25 år. Egenavgiftens storlek avgörs av resans längd oavsett 

färdmedel.  

 

Sjukresor  

Resor till vården benämns sjukresor och subventioneras av Region Blekinge. Personer som inte kan ta sig till 

vården med allmänna kommunikationer, men som inte är så sjuka att ambulans krävs, har möjlighet att få 

sjukresa med bil inom ramen för serviceresor. Dessa resor utförs av Blekingetrafiken. Region Blekinge 

fastställer regelverk och taxor för trafiken. Antal resor 2018 var 88 000.  

 

Öppen närtrafik 

Öppen närtrafik skiljer sig från övriga serviceresor genom att den ingår i den allmänna kollektivtrafiken. 

Denna behovsstyrda trafik, som samplaneras med andra serviceresor, täcker ett behov av kollektivtrafik på 

landsbygd där allmänna kommunikationer saknas eller har få avgångar. Resor kan göras alla dagar mellan 

08.00-18.00 och kostnaden motsvarande den allmänna kollektivtrafikens zonbaserade biljettpris. Antal resor 

2018 var 9 500. 

5.3 Kombinerad Mobilitet – komplement till vanlig kollektivtrafik 
Platser där en tidtabellslagd buss inte är möjlig kan kombinerad mobilitet var en lösning. 

Kombinerad mobilitet innebär flera olika lösningar där utvecklingen i teknik där appar ger tillgång till elcyklar, 

elscooter, samåkning, bilpooler, skolbussar och anropsstyrd trafik som en kombinerad lösning. 

 

Det kommer i framtiden bli viktigare att erbjuda andra lösningar än tidtabeller och fasta tidpunkter när du kan 

resa. Kollektivtrafiken behöver ha utrymme för att fånga upp nya kunder för att ge alternativ till bilresan. 

Forskningsrapporter har ett entydigt budskap – vi kan inte fortsätta att köra bil i den omfattning som vi gör 

2019. Vi behöver ändra vårt beteende för att dämpa klimateffekterna. Vi behöver minska 

energiförbrukningen för våra resor och minska mängden växthusgaser och skapa ett mer jämlikt 

transportsystem där de som reser kollektivt och cyklar värderas lika högt som de som kör bil. Kanske kan vi 
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hitta bättre kombinationer där man cyklar en del av resan och kollektivtrafiken under den längre delen eller i 

vissa fall tar med cykeln på tåget eller bussen. 

5.4 Fler behöver resa med kollektivtrafiken 
Att resa med kollektivtrafik innebär en gemensam nytta i samhället. Effektivare användning av vår 

infrastruktur, effektivare energianvändning, en stor motor är effektivare än många små. Men att åka kollektivt 

är ett individuellt ställningstagande. Det är enkelt att se att om fler valde att resa kollektivt så hade utbudet 

kunnat öka, vägarna lättare anpassats för kollektivtrafiken och restiderna förkortats. Men så länge det 

individuella ställningstagandet innebär att ge avkall på något som inte är absolut nödvändigt så kommer 

utvecklingen ske långsamt. Det behövs därför en mix av styrmedel, positiva och negativa för att få fler att 

välja bussen, tåget eller båten. Det måste löna sig att resa kollektivt, komma före i bilkön, komma närmre sin 

målpunkt i förhållande till de som åker bil och parkerar. 

5.4.1 Viktigt att våga prioritera åtgärder som gynnar kollektivtrafiken 

Genom att prioritera i trafiken och låta de som reser tillsammans få fördelar framför de som reser ensamma 

kommer förflyttningen av bilresenärer till kollektivtrafiken att öka. Flertalet undersökningar visar att 

människor gillar att vara där andra människor är. Det gör att bilfria delar i staden är mer populära att vistas i 

än där bilarna delar utrymmet med människor. Vill vi ha mer attraktiva städer i Blekinge så behöver städerna 

utifrån sina respektive förutsättningar arbeta med att få fler att resa kollektivt, gå och cykla så att det inte 

behöver finnas parkeringsplatser i samma utsträckning. Forskning visar: 

 

• Att människor som reser kollektivt vill ha max 300 meter till sin målpunkt i centrum från hållplats. 

• Att människor som kör bil kan tänka sig att gå 500 meter från parkering till sin målpunkt i centrum. 

• Att människor som handlar sällanvaror kan betala en hög parkeringsavgift om de slipper leta 

parkering. 

• Att arbetspendlare med bil är mycket priskänsliga till parkering. 

 

För att arbeta mer aktivt mot de globala målen för en hållbar utveckling behöver beslut om prioriteringarna 

fattas snabbare och vara effektivare. För vissa finns inget bra alternativ till bilen men för de som har bytt till 

buss, tåg eller båt har det inte vara en stor uppoffring. Kollektivtrafiken blir allt bättre och mer 

konkurrenskraftig men hur kan utvecklingen gå snabbare? Bilen är fortfarande den norm som vi planerar 

efter vilket gör att parkeringsplatserna oftast ligger närmst målpunkterna. Det är bara att utgå från sig själv, 

var ligger min arbetsplats hur nära kommer 

jag dörren om jag kör bil jämfört med om jag 

åker kollektivt? Hur nära affären kommer jag 

om jag åker bil respektive åker kollektivt? Hur 

nära ligger hållplatsen mina fritidsintressen 

och hur nära kommer jag om jag väljer bilen. 

I de allra flesta fall så vinner bilen. Det är så 

den individuella nyttan i stor utsträckning har 

format samhället. Kollektivtrafiken tar dock 

marknadsandelar då fler blir miljömedvetna 

och ser att tiden kan användas effektivt men 

det behövs mer för att nå huvuddelen av 

bilisterna. Det tar ju oftast längre tid med 

bussen och inte ens tåget än snabbare än bilen 

i Blekinge.  

Hur vill vi att städerna ska se ut? Vill vi få ett minskat 

bilberoende så måste vi prioritera gång, cykel och 

kollektivtrafik. Bilen behöver finnas som alternativ men 

inte vara normen. 
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Genom att förbättra kollektivtrafiken, lyssna på kunderna och arbeta med de brister som finns i 

infrastrukturen så går det att driva på en resandeutveckling. Fyll på med kapacitet när bussarna blir fulla så att 

det finns plats att växa. Då blir det en positiv spiral med resandeutveckling. Men för att verkligen få resandet 

att utvecklas snabbt behövs det styrmedel som verkar för att få fler att resa kollektivt. Prioritet i 

infrastrukturen och en parkeringspolicy som främjar miljövänliga färdsätt är två exempel på åtgärder som 

flyttar över bilåkare till kollektivtrafiken. Fler pendlarparkeringar i våra förorter eller i stråk med god 

kollektivtrafik gör att man kan kombinera sin resa med cykel, buss, båt och tåg. För att ge några sådana 

exempel så är Jämshög, Mjällby, Mörrum, Svängsta, Listerby, Nättraby, Rödeby och Jämjö orter där nya och 

utvecklade pendlarparkeringar kan bidra till ett ökat kollektivt resande. 

 

Vi har under senare år sett en positiv utveckling med större fordonsfria ytor i städerna och behöver fortsätta 

ta strategiska beslut för en hållbar utveckling. Vi behöver skapa förutsättningar för fler att välja de färdmedel 

som bidrar till bättre användning av ytor, bättre luft och en allmänt trevligare stadsmiljö.  

5.4.2 Viktigt att premiera den hållbara resan 

Den som väljer att gå, cykla eller åker med kollektivtrafiken gör en insats i arbetet mot ett hållbart samhälle 

men blir inte alltid belönad för det. För att ge några exempel så fräser man ner sensorer i asfalten som känner 

av om en bil närmar sig ett trafikljus. Är det ingen annan trafik så kommer stoppljuset att slå om till grönt. 

Cyklar du få du cykla ändra fram till stoppljuset, där trycka på en knapp för att sedan vänta. Som cyklist har 

du inte samma prioritet i trafiksystemet som den som kör bil. Inte heller har du samma gena körväg som 

bilarna. Enbart på ett fåtal platser har cykeln kortare körväg än bilen. För kollektivtrafiken är 

förutsättningarna ofta liknande. Där bilföraren kan välja de snabbaste vägarna behöver bussen köra där 

människorna finns. Och där människorna finns vill man ha låga hastigheter och då byggs det farthinder. Det 

blir jämfört med bilen en obekvämare och längre resa. Inte sällan är vägarna där bussen kör fulla med tvära 

kurvor. 

 

I valet mellan buss och bil har bilen oftast prioritet. Exempel där de energieffektiva färdsätten prioriteras 

behöver bli fler för att vi ska locka fler att cykla och åka med kollektivtrafiken. En positiv utveckling är 

utbyggnad av cykelvägar för snabbare och säkrare färd med den traditionella cykeln eller elcykeln. Här är det 

dock viktigt att utvecklingen inte blir ytterligare ett hinder för kollektivtrafiken med tidsödande 

cykelöverfarter och cykelvägar som är i konflikt med gående till och från bussen.  

5.5 Infrastruktur och stadsplanering 

5.5.1 Samordnad regional planering ger resultat 

För att kollektivtrafiken ska fungera på ett effektivt sätt krävs bra infrastruktur. Det är i den fysiska 

samhällsplaneringen som förutsättningarna för kollektivtrafiken skapas, då bland annat bebyggelsestruktur 

och gaturummets användning bestäms. Detta ställer krav på lokala, regionala och statliga aktörer inom 

kollektivtrafik- och bebyggelseplanering att få till en fungerande samordning. Forskning inom området har 

identifierat samordningen mellan nyckelaktörerna som en avgörande fråga för att lyckas med 

kollektivtrafikens utveckling lokalt och regionalt. Åtgärderna varierar mycket från byggande av nya terminaler 

och järnvägsupprustningar till mindre anpassningar av hållplatser för högre komfort när man ska stiga på 

bussen. Alla åtgärder är viktiga för att tillgängligheten till kollektivtrafiken och framkomligheten för 

densamma ska främja dess konkurrenskraft. Cykeln och bilen är komplement till kollektivtrafiken vilket ställer 

krav på parkeringsmöjligheter och förbindelser mellan kollektivtrafikanläggningen och närliggande cykel- och 

bilvägar. Det ska vara lätt att byta till kollektivtrafiken då denna inte kan trafikera alla bostäder. 

Infrastrukturen lägger grunden för kollektivtrafikens möjligheter att kunna erbjuda bra alternativ för alla.   
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5.5.2 Planering av större åtgärder 

Större investeringar i infrastrukturen för kollektivtrafiken berör ofta länets järnvägar som är stommen i 

kollektivtrafiksystemet och ger möjligheter till kapacitetsstarka och miljövänliga transporter även för 

industrin. Dessa åtgärder prioriteras därför högt i Region Blekinge.  

 

Sweco färdigställde för Region Blekinges räkning under våren 2019 en utredning för tågtrafiken där 

Kustbanan, Kust-till-Kust-banan och Sydostlänken ingick. Här finns flera perspektiv för att med tågtrafikens 

hjälp stödja Blekinges utveckling. 

  

• Mot Kalmar och Växjö vill vi ha snabbare tågtrafik, gärna med förbindelser till Växjö utan byte i 

pendlingstid. Vilken roll får förbindelsen via Alvesta till Göteborg och Stockholm i framtiden? En 

fördjupad åtgärdsvalsstudie för Kust till kustbanan startas av Trafikverket under 2019  

• På Blekinge Kustbana har vi mål om 2 timmars restid mellan Karlskrona och Malmö vilket är möjligt 

med kraftiga infrastrukturåtgärder. Detta skulle också innebära 15 minuters restid mellan 

Kuststäderna och då ge nya möjligheter till boende i Blekinge och pendling till orter på längre 

avstånd. Ett nytt mötesspår i Kallinge som ligger i nuvarande nationell plan 2018-2029 ökar 

robustheten i systemet och vid behov möjligheterna till fler avgångar. Sammantaget ger dessa 

åtgärder en större arbetsmarknadsregion vilket ger nya utvecklingsmöjligheter för Blekinge. I 

Trafikverkets planering inför ny planperiod 2022 ligger en åtgärdsvalsstudie del 2 vilken är viktig för 

statliga investeringar. 

• Sydostlänken mellan Älmhult och Blekinge Kustbana ligger i Trafikverkets planering med byggstart 

efter 2024 för att främst stödja godstrafiken. Region Blekinge, Region Skåne och Region Kronoberg 

ingår tillsammans med näringsliv och berörda kommuner i Sydostlänkenintressenterna där en uppgift 

är att utreda förutsättningarna för persontrafik och vid ett positivt beslut ska ett trafikförslag tas fram 

som underlag för den fortsatta planeringen. 

  

Den nu gällande nationella planen och regional plan för 2018 - 2029 innehåller följande åtgärder som 

berör kollektivtrafiken: 

  

• Sydostlänken, järnvägssträckan Olofström – Sandbäck  

• Kapacitetshöjande åtgärder med mötesspår i Kallinge  

 

5.5.3 Förbifarter 

Förbifarter ger mindre trafik genom samhället vilket minskar olycksriskerna, minskar bullret och kortar 

restiderna för de som ska passera. För kollektivtrafiken medför förbifarten dock ett svårt val. Väljer man att 

ha bussen genom samhället kortas inte restiden som för bilresan. Bilisten kan köra på den snabba vägen. 

Väljer man att ha en hållplats vid förbifarten så får boende i samhället längre att gå eller cykla för att ta sig till 

sin hållplats vilket kan få stor påverkan på resandet. Oavsett vilken lösning som väljs så får bilen en större 

fördel än kollektivtrafiken. Den relativa konkurrenskraften för bussen blir sämre och resandet minskar. 

 

Exempel där resandet med kollektivtrafiken har minskat är E22 Pukavik-Sölvesborg där det byggdes ny 

motorväg. Ur ett regionalt perspektiv så är förbifarter bra men för kollektivtrafiken och orten som passeras så 

innebär förbifarter påverkan på service. Därför behöver förbifarter kompenseras med ökad framkomlighet så 

att konkurrenskraften mot bilen behålls alternativt som i Backaryd där förbifarten utrustas med hållplats, 

parkering och cykelväg med belysning till samhället. Prioritering av kollektivtrafiken i utformningen av 

förbifarterna är viktiga för att bussen inte får en onödigt krånglig angöring.  

349



 
 

Remissversion av Trafikförsörjningsprogram 2020 - 2023  •  Sida 20 (47) 
 

 

5.5.4 Hållplatser och bytespunkter 

Hållplatsen och stationen är det som resenären möter först i kollektivtrafiksystemet. Det första intrycket 

påverkas mycket av vilken miljö man möter när resenären väntar på bussen, tåget eller båten. Resenären ska 

känna sig trygg och få den service hen behöver i form av information och hjälp att på ett smidigt sätt stiga in i 

sitt färdmedel. Kollektivtrafiklagen ställer också krav på system som ger resenären information om 

bytespunkten och att det finns en plan för utbyggnaden av tillgängligheten för personer med 

funktionsnedsättningar.  

 

Under senare år har länets stationer och större hållplatser succesivt tillgänglighetsanpassats i samarbete mellan 

kommunerna och Region Blekinge. Det finns dock fortfarande brister som årligen inventeras och åtgärder 

vidtas i takt med att medel blir tillgängliga. I kollektivtrafiklagen ställs krav på redovisning av ”fullt tillgängliga 

bytespunkter och linjer” men det finns ingen officiell gräns för när en hållplats är ”tillgänglig”. Region 

Blekinge föreslår att sätta mål om att utarbeta ett system med olika nivåer av utrustning beroende på 

hållplatsens storlek enligt en modell från Kronoberg. I väntan på det används en enkel definition som utgår 

från Kronobergs kategorisystem av hållplatser och terminaler.  

  

Det innebär att en hållplats är tillgänglighetsanpassad då följande krav är uppfyllda: 

 

• Plattform med kantstenshöjd 16 – 17 cm. 

• Väderskydd med sittbänk. 

• Tidtabell. 

• Belysning i väderskydd eller allmän belysning. 

• Nivåfri anslutning till omgivande gång- och cykelvägnät alternativt närliggande väg eller gata. 

 

Därutöver finns en ambition om taktila stråk och annan utrustning som underlättar för personer med 

funktionsnedsättningar, vilket finns på många större hållplatser, men inte är ett absolut krav för benämningen 

tillgänglig hållplats. Den efterlängtade nya lagen om rökförbud på en rad allmänna platser, som 

kollektivtrafikanläggningar, från 1 juli 2019 ska Blekingetrafiken använda för att förtydliga informationen om 

att rökning inte tillåts vid våra stationer och hållplatser i linje med önskemål från Astma- och 

allergiföreningen. Region Blekinge vill utveckla och förfina vilken nivå av tillgänglighet som ska finnas vid 

respektive hållplats genom dialog med organisationer för personer med funktionsnedsättningar.   

 

I bilaga 1 finns en förteckning som beskriver vilka hållplatser, bytespunkter och linjer som är 

tillgänglighetsanpassade enligt vår definition. De mest frekventa hållplatserna ligger på det kommunala 

vägnätet varför ambitionsnivån i respektive kommun påverkar tidtabellen för åtgärder som gör Blekinges 

hållplatsnät mer tillgänglighetsanpassat. I målformuleringen i kap 8 anges mål om utbyggnadstakt och då tas i 

första hand hänsyn till antalet påstigande vid hållplatsen och inte en prioritering av vissa linjer. 

5.5.5 Förbindelser mellan hållplats och startpunkt respektive målpunkt 

Att kunna gå, cykla och även ta bilen till stationer och hållplatser på ett säkert sätt har stor betydelse för 

kollektivtrafiken. Vi ser tydliga önskemål om att kunna genomföra sin anslutningsresa med cykel och 

cykelställ som sätts upp fylls snabbt. Det saknas fortfarande tillräcklig service vid många hållplatser i form av 

möjlighet att låsa fast cykeln och ha den väderskyddad varför Blekingetrafiken kommer fortsätta montera 

cykelställ tillsammans med kommunerna. Bilparkering nära hållplatser i förorter med snabbussar och daglig 

service förbättrar också möjligheterna att öka andelen resor med kollektivtrafiken. Detta påverkar i sin tur hur 

vi kan planera våra städer där färre bilar ger bättre luft och ger plats för gröna ytor och olika former av 
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service. Luftburna partiklar och andra föroreningar, orsakade av trafiken, påverkar våra invånares hälsa och 

därmed vårdbehovet i länet. Under senare år har man på många håll i länet byggt ut gång- och cykelvägar till 

större hållplatser vilket är positivt. 

 

 Bild 3. Cykelställ utgör ett viktigt komplement för att få fler 

att välja kollektivt resande. Genom att kunna ta cykeln till 

busshållplatsen ökar omlandet/upptagningsområdet för de 

som reser med buss. Även utrustning som realtidsinformation 

och hur man köper biljett stärker det kollektiva resandet. 

 

 

 

 

5.5.6 Förbättrad framkomlighet 

Restiden är avgörande för att kollektivtrafiken ska kunna konkurrera med bilen. Med åtgärder som underlättar 

framkomligheten kan restiderna minska både för buss- och tågresenärerna. Åtgärder som kan minska 

restiderna med buss är exempelvis rätt byggda hållplatser som det är lätt att komma in i och ut från, särskilda 

bussfiler och signalprioritering i korsningar. Allt fler kommuner ger bussen bättre prioritet i städerna. Det är 

dock långt kvar till riktigt bra framkomlighet för kollektivtrafiken varför utvecklingsarbetet måste fortsätta 

och helst påskyndas vilket gäller alla åtgärder från val av hållplatsutformning, separata körbanor för 

busstrafiken och prioritering i korsningar. 

 

För tågtrafiken innebär nya mötesplatser ökad framkomlighet, säkrare tidtabellshållning och kortare restider. 

Den kommande fördjupade åtgärdsvalsstudien på såväl Blekinge kustbana som Kust-till-Kust-banan ska ge 

underlag för fler tidsbesparande och kapacitetshöjande åtgärder.  

 

En ny bytespunkt, ett resecentrum vid Gullberna Karlskrona norra, skulle få stor betydelse för resandet och 

möjligheten att uppnå målet om större andel kollektivtrafikresor. För ungefär 70 procent av de boende i 

Karlskrona skulle restiden minska med tåg och buss i nordostlig, västlig och östlig riktning. Med det nya 

stationsläget skulle målet om en restid på cirka en timme till Växjö och Kalmar kunna uppnås för dessa 

resenärer. Dessutom skulle restiden med Öresundstågtrafiken minska med omkring tio minuter i båda 

riktningarna. En åtgärdsvalsstudie av en ny terminal i Gullberna är framtagen i samarbete mellan trafikverket 

och Karlskrona kommun, där Region Blekinge har medverkat, och förslag på utformning finns.  

 

Framkomligheten för kollektivtrafiken är beroende av en gynnsam stadsplanering. Därför har checklistor 

tagits fram där Region Blekinge och respektive kommun stämmer av att kollektivtrafikens frågor behandlas i 

ett tidigt skede inför framtagande av planer och strategier. 

5.5.7 Stadsmiljö och bebyggelse 

Kommunernas samtliga översiktsplaner innehåller den givna regeln att bebyggelse i första hand ska planeras i 

stråk för att kunna försörjas med kollektivtrafik. Nu markerar även staten att prioritering av kollektivtrafik är 

viktigt genom att anslå pengar genom så kallade stadsmiljöavtal där innovativa lösningar kan belönas med 

statliga bidrag. I riktlinjer till Trafikverket finns också ett tydligt budskap att gång, cykel och kollektivtrafik ska 

prioriteras i den fysiska planeringen. Vid samråd med Boverket och kommunerna har frågan diskuterats och 

alla anser att en minskad miljöpåverkan från trafiken och en ökad möjlighet för invånarna att använda 
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kollektivtrafiken är viktig. Kollektivtrafiken får samtidigt ett ökat resandeunderlag som är grunden för 

utveckling av trafiken.  

Det är dock inte är ovanligt att bostadsområden byggs på platser som inte är optimala ur kollektivtrafikens 

perspektiv. Detta beror ofta på att marknadskrafter där närhet till bland annat vatten väger tyngre än 

möjlighet att åka buss. Kommunen har som viktigt mål att locka till sig nya invånare och då blir erbjudanden 

från markexploatörer svåra att motstå även om tillgängligheten till kollektivtrafiken inte är optimal. Region 

Blekinge arbetar för att öka samverkan med kommunerna för att på ett tidigt stadium diskutera 

bebyggelseplaneringen i förhållande till kollektivtrafiken. 

5.6 Beteendepåverkande faktorer 
Hur infrastrukturen och städerna planeras fysiskt påverkar kollektivtrafikens attraktivitet men det finns andra 

faktorer som påverkar valet av färdsätt. Ofta handlar dessa om ekonomiska åtgärder där bilen eller 

kollektivtrafiken gynnas respektive missgynnas. I Stockholms län är kollektivtrafikens marknadsandel 57 

procent mot 16 procent (13% 1015) i Blekinge. Skillnaden beror mycket på hur bilen prioriteras i 

stadsplaneringen (Kollektivtrafikbarometern 2018). I Blekinge är restidsvinsten ofta stor vid bilresa och 

avgifterna är låga. Tillgång till bilparkering, parkeringsavgifter, skatteregler, reseavdragsregler och 

kollektivtrafikens relativa konkurrenskraft är några faktorer som påverkar valet av färdsätt och därmed 

biltrafikens och kollektivtrafikens utveckling. Samtidigt är dessa verktyg för att premiera önskade färdsätt. 

Parkeringsavgifter i Karlskrona i kombination med en utvecklad kollektivtrafik är ett bra exempel på hur man 

kan flytta resor från bil till buss. 

5.7 Uppföljning av trafiken 
För utveckling av trafiken behövs en löpande uppföljning och kvalitetsutvärdering. Utöver det interna 

kvalitetsarbetet som grundar sig på kundernas input och avvikelserapporteringen får vi hjälp av de nationella 

mätverktygen Öppna Jämförelser som utförs av SKL och Kollektivtrafikbarometern via Svensk 

kollektivtrafik. Båda gör enkätundersökningar i alla regioner och sammanställer trafikstatistik för att visa 

jämförelser och därmed beskriva vilka län som har kommit längst och vilka som har störst 

förbättringspotential. Här följer ett par diagram som exempel:  

 

352



 
 

Remissversion av Trafikförsörjningsprogram 2020 - 2023  •  Sida 23 (47) 
 

Svensk kollektivtrafiks 

kollektivtrafikbarometer visar här 

nöjdheten med Blekingetrafiken 

och övriga trafikoperatörer i 

Sverige 2017.  

 
 

5.7.1 Måluppfyllelse 2016 – 2019 

Detta trafikförsörjningsprogram bygger mycket på mål och ambitioner i föregående program för perioden 

2016 – 2019 och här redovisas dess mål kortfattat.  

 

• Ökad marknadsandel har uppnåtts genom ökning från 13% till 16% 

• Pendlingsbarhet har definierats men jämförbara mätningar har ännu inte kunnat göras. 

• Vattentrafiken har utökats 

• Fordon drivs med förnybar energi och bullerreducerade bussar används i stadstrafik. 

• Bussar och tåg är tillgänglighetsanpassade 

• Vi har inte nått 90% andel tillgänglighetsanpassade större hållplatser. 

• Resenärsinformation om tillgänglighetsanpassning finns på Blekingetrafikens hemsida 

• Nöjdheten har inte ökat i Blekinge vilket bl.a. har berott på en förändrad mätmetod. 

• Servicetrafiken är nu ansluten till kvalitetsmätningsverktyget Anbaro  

• En processbeskrivning för samarbete med kommunerna har tagits fram men inte en separat 

infrastrukturplan då detta täcks av länstransportplan och Trafikverkets investeringsplan för 

kollektivtrafik. 

• En cykelstrategi har tagits fram 

• Kostnadstäckningen i etablerad trafik bedöms ligga på en god nivå 

• Prispåslag vid länsgränspassage har inte eliminerats men har reducerats 

• Betalningsrutiner i kollektivtrafiken bedöms bidra till bra tidhållning och korta restider 

 

En övergripande analys ger att en stor del av målen nåddes fullt ut under perioden och övriga mål nåddes 

delvis eller till en stor del. Den nya nivån används nu som utgångsläge när mål sätts för perioden 20 – 23.  
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5.8 Kommersiell trafik 
Under våren 2019 var fyra busslinjer anmälda som kommersiell trafik enligt kollektivtrafiklagen. Samtliga är 

linjer för regional busstrafik och drivs utan avtal med Region Blekinge. Linjerna har tre olika syften vilka är 

flyganslutning, anslutning till tåg i Alvesta och expressbusstrafik genom länet. 

 

Bergkvarabuss  Karlskrona – Ronneby Airport, SAS 

D2 Taxi  Karlskrona – Ronneby Airport, BRA 

Merresor  Bussanslutning till tåg i Alvesta. Karlskrona – Alvesta 

Flixbuss Expressbusstrafik Kalmar via Blekinge till Malmö. Linjen trafikerar fler 

målpunkter utanför Blekinge, bl.a. Köpenhamn. 

  

Med entreprenörerna finns samarbete gällande information om trafiken genom anslag på hållplatser men inte 

gällande digital information. Det finns i dagsläget inte heller någon biljettsamverkan. 

5.8.1 Regler för kommersiell linjelagd busstrafik 

Kollektivtrafiklagen anger regler för trafikutövare som utför kommersiell linjelagd kollektivtrafik. I princip 

råder fri etableringsrätt om aktören anmäler och avanmäler trafiken inom föreskriven tid samt förmedlar 

information om trafiken. Region Blekinge har en generös inställning till kommersiella aktörer som vill köra 

linjelagd kollektivtrafik i Blekinge. Trafiken har ett värde för samhället, som komplement till Blekingetrafiken, 

varför ledig kapacitet i hållplatser med tillhörande väderskydd upplåts utan kostnad. Vid kapacitetsbrist kan 

en prioritering av vilka bussar som kan angöra vid olika tider behöva göras. Material som krävs för den 

kommersiella trafiken samt arbetstid som förorsakas av trafikutövaren och innebär en kostnad för Region 

Blekinge faktureras trafikutövaren. 

 

Som förutsättning för användning av hållplatser och för att informera om trafiken på hållplatsen gäller vissa 

villkor som finns beskrivna i bilaga två. Det pågår dialog med andra regioner i södra Sverige om att 

standardisera regler och därmed förenkla för trafikutövaren. Under programperioden har vi ambitionen att ta 

fram ett gemensamt erbjudande gällande villkor för kommersiella aktörer i södra Sverige 

5.8.2 Marknadsanalys 

Region Blekinge bedömer kontinuerligt marknadens, d.v.s. buss- och tågföretags, ambitioner att utföra 

kommersiell regional kollektivtrafik i Blekinge. Syftet med detta är att eftersträva en kostnadseffektiv 

kollektivtrafik där kommersiella lösningar är ett alternativ. Ett villkor för att överlämna ansvaret till 

kommersiella aktörer och då välja att inte upphandla och skriva kontrakt är att samhällsviktiga 

persontransporter bedöms kunna levereras enligt resenärens önskemål där såväl trafikutbud som prisnivå och 

taxesystem vägs in. Frågan om det finns intresse att utföra kommersiell trafik ställs till trafikutövare inför 

upphandlingar och inför framtagande av ett nytt trafikförsörjningsprogram för att på det sättet undersöka 

marknadens intresse. Under förberedelserna av det här programmet hölls samråd med trafikföretag på 

Regions Blekinges kansli i Karlskrona 13 november 2018. Se samrådsredovisning i bilaga 3. Utöver den 

kommersiella trafik som utfördes vid den tidpunkten önskades inga ytterligare möjligheter från 

trafikföretagens sida. Det har heller inte kommit in förfrågningar via andra forum under programperioden 

utöver den kommersiella trafik som utförs när detta förslag tas fram. 

5.8.3 Förutsättningar för kommersiell persontrafik i Blekinge 

Sedan 2012 har kollektivtrafiklagen gett fulla rättigheter för trafikutövare att utföra linjelagd regional 

kollektivtrafik i kommersiell regi och under denna tid har det också funnits ett uppdrag för den regionala 

kollektivtrafikmyndigheten att verka för en tillfredsställande taxitrafik. Under den senaste programperioden 

har visst intresse för regional trafik med speciella syften visats och det är, när detta dokument skrivs, fyra 
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linjer som trafikeras kommersiellt i Blekinge. När det gäller den subventionerade lokala och regionala trafiken 

är dock bilden som trafikutövarna ger att de inte ser några möjligheter att bedriva kommersiell trafik i 

konkurrens med upphandlad trafik då det finns krav från samhället att hålla relativt låga biljettpriser. Det 

begränsade antalet anmälningar och förfrågningar om att få köra kommersiell trafik förstärker den bilden.  

 

Tillgången till taxi i samhället är viktigt för Blekinge varför myndigheten ska ge bästa möjliga förutsättningar. 

Region Blekinge är därför varsam när nya former av subventionerad trafik tas fram som kan påverka 

efterfrågan på taxiföretagens kommersiella tjänster. Denna fråga blir aktuell när möjligheterna att administrera 

samåkningstjänster under kommande programperiod prövas av Region Blekinge för att ge boende på 

landsbygden större möjligheter att samåka i privatägda fordon. Färdtjänst och närtrafik är viktiga uppdrag 

från Region Blekinge som ger taxiföretagen i Blekinge en bas för sin verksamhet. Behovsstyrd linjetrafik som 

utförs av taxiföretag har varierat i volym och bedrivs i en liten omfattning 2019 men detta är en av flera 

tänkbara trafikeringsformer då landsbygdstrafiken ses över.  

 

Sammantaget ger detta en hög säkerhet om att dagens nivå med befintliga beslut om allmän trafikplikt är rätt i 

Blekinge. Om förutsättningarna förändras måste dock besluten omprövas för rätt balans mellan upphandlad 

och kommersiell kollektivtrafik. Nedan följer en redovisning av gällande beslut om allmän trafikplikt.  

5.8.4 Allmän trafikplikt 

I det regionala trafikförsörjningsprogrammet ska den trafik redovisas som man från samhällets sida anser ska 

finnas i olika delar av länet. Trafiken, som ska uppfylla ett samhällsekonomiskt behov, ska garanteras genom 

att kollektivtrafikmyndigheten fattar beslut om allmän trafikplikt. Sådant beslut är en förutsättning för att 

kunna ingå avtal om kollektivtrafik. 

 

Med allmän trafikplikt menas enligt EU-förordningen (1370/2007) om kollektivtrafik, de krav som behörig 

myndighet definierar eller fastställer för att sörja för kollektivtrafik av allmänt intresse som ett 

kollektivtrafikföretag inte skulle ha något eget kommersiellt intresse att bedriva utan att få ersättning från det 

allmänna eller åtminstone inte i samma omfattning eller på samma villkor. 

Beslut om allmän trafikplikt fattas av Region Blekinges styrelse, tillika kollektivtrafikmyndigheten, och är en 

förutsättning för att trafiken ska kunna upphandlas. Inför upphandling ska samråd hållas med trafikutövare 

där frågan om intresse för att utföra trafiken på kommersiella villkor ska ställas. Vid trafik över länsgräns ska 

beslut fattas av en myndighet med godkännande från den andra. Beslutet ska fattas innan trafikavtal tecknas. 

Vidare gäller att den trafik som myndigheten fattat beslut om allmän trafikplikt ska utföras. Beslut om allmän 

trafikplikt kan överklagas i allmän förvaltningsdomstol och gäller till kollektivtrafikmyndigheten fattar nytt 

beslut om allmän trafikplikt för berörd trafik. 

Den trafik som omfattas av allmän trafikplikt ska motiveras i trafikförsörjningsprogrammet. Den ska ge en 

samhällsekonomisk nytta, tillgodose behovet av resor i vardagen och säkerställa ett långsiktigt sammanhållet 

kollektivtrafiksystem.  

Här följer en beskrivning av befintliga beslut om allmän trafikplikt. Besluten i sin helhet finns på Region 

Blekinges hemsida. RKM är en förkortning för Regionala kollektivtrafikmyndigheten. 

 

Busstrafik i Blekinge, RS 121212 

I Blekinge är all busstrafik belagd med allmän trafikplikt med undantag för flygbusstrafiken till Ronneby 

Airport som upprätthålls i kommersiell regi. Flygbusstrafiken är vital för Blekinges utveckling varför trafikens 

kvalitet och utveckling följs för att vid behov kunna återföras till styrning via avtal.  
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Busstrafik över länsgräns mot Skåne, RS 121212 

Beslutet avser all befintlig busstrafik mellan Blekinge och Skåne och har tagits av Skånes RKM efter 

godkännande av Blekinge.  

 

Busstrafik över länsgräns mot Kalmar län, RS 121212 

Beslutet avser all befintlig busstrafik mellan Blekinge och Kalmar och har tagits av Blekinges RKM efter 

godkännande från myndigheten i Kalmar län.  

 

Busstrafik över länsgräns mot Kronobergs län, RS 121212 

Beslutet avser all befintlig busstrafik mellan Blekinge och Kronobergs län och har tagits av Blekinges RKM 

efter godkännande från motsvarigheten i Kronobergs län.  

 

Tågtrafik över länsgräns mot Kalmar län, RS 170208 

Beslutet avser all befintlig tågtrafik mellan Blekinge och Kalmar län och har tagits av Kalmars RKM efter 

godkännande från Blekinge.  

 

Tågtrafik över länsgräns mot Skåne, RS 160907 

Beslutet avser all befintlig tågtrafik mellan Blekinge och Skåne och har tagits av Blekinges 

kollektivtrafikmyndighet. Separat avtal finns inom Öresundståg AB om ömsesidig överenskommelse om att 

varje län fattar beslut om allmän trafikplikt under förutsättning att trafiken beslutas inom det gemensamma 

bolaget Öresundståg AB.  

 

Skärgårdstrafik i Blekinge, RS 161214 

I Blekinge är all skärgårdstrafik belagd med allmän trafikplikt.    

 

6 Samrådsredovisning 

Samråd är en central funktion i kollektivtrafiklagen. Beslut om mål och riktlinjer i trafikförsörjnings-

programmet ska bygga på dialog med och kunskap förmedlad av olika samhällsgrupper. Det har därför varit 

viktigt att samråden inte har betraktats som informationsmöten utan att dialogen ska reflekteras i det underlag 

som besluten bygger på. Samråd med olika resenärsgrupper, Blekinges kommuner, , grannlänen, myndigheter 

och kollektivtrafikföretag har genomförts från hösten 2018 och är en viktig del av underlaget till föreslagna 

mål. Samråden har genomförts efter att samrådsparten har informerats om syftet med 

trafikförsörjningsprogrammet och samrådets funktion i processen. Största delen av samrådet har sedan ägnats 

åt att hämta in synpunkter och önskemål som underlag till programmets utformning. Referat från 

genomförda samråd redovisas i bilaga 3. 
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7 Behovsanalys 

Kollektivtrafiken i Blekinge har utvecklats mycket under senare år. Utveckling av länets stadstrafik är 

huvudanledningen till en förhöjd marknadsandel och satsningar i båttrafiken har gett fler möjligheten att njuta 

av Blekinges skärgård. Tågtrafiken har haft en sämre utveckling p.g.a. brister i infrastrukturen i Skåne där 

stora insatser planeras under de närmaste åren. Efterfrågan på energieffektiva transporter är stor i spåren av 

klimatdebatten och högre avgifter för biltrafiken. Visionsbilden för 2050, som till stora delar bygger på redan 

beslutade strategiska dokument, ligger fortfarande en bit bort vilket betyder att det finns mycket att göra. 

Genom samråd med länets politiska ledning och ett antal andra viktiga aktörer kompletteras programmet här 

med synpunkter på dagens kollektivtrafik och hur denna främjar en önskad utveckling för länet. Här beskrivs 

Region Blekinges bild av vad som behöver göras i kollektivtrafiken för att vi ska nå länets uppsatta mål 

samtidigt som kollektivtrafiken ska utvecklas för att bli så konkurrenskraftig som möjligt. Behovsanalysen blir 

en del av grunden till och motivet bakom de mål som ska styra utvecklingen av kollektivtrafiken. 

7.1 Valfrihet  

7.1.1 Prioritera resurser där de ger störst nytta – relevant trafik! 

De satsningar som görs inom kollektivtrafiken ska fokuseras där de gör bäst nytta. Med relevant 

kollektivtrafik menas trafik som bäst tillgodoser de behov som Blekinges invånare har. Enligt olika 

undersökningar är det också relevansförbättrande åtgärder som har störst inverkan på hur mycket 

kollektivtrafiken används. Där de flesta resenärerna finns, finns också störst möjlighet att uppnå positiva 

effekter på satsningar inom kollektivtrafiken. De verktyg som finns tillgängliga att arbeta med är nuvarande 

trafik, infrastruktur och åtgärder inom mobility management (koncept för att öka medvetenheten om hur vi 

reser och ändra beteenden). Stadsmiljöavtal är ett sätt för staten att stödja innovativa lösningar för att främja 

kollektivtrafiken i stadsmiljön varför arbetet bör ske tillsammans med kommunerna för att få del av dessa 

medel. De starka stråken ligger längs kusten, från Karlshamn upp till Olofström och pendlandet in till Trossö. 

Där finns ett utbud med stor relevans för kunderna – de ska kunna resa från den plats de önskar, till den plats 

de önskar på den tidpunkt de önskar – annars blir kollektivtrafiken inte ett alternativ. Relevans är den 

viktigaste faktorn för att öka resandet i kollektivtrafiken och för att kollektivtrafiken ska kunna konkurrera 

med bilens styrka när det gäller flexibilitet och valfrihet.  

7.1.2 Information och kunskap 

Oavsett utbud och kvalitet på kollektivtrafiken måste resenärerna veta vilka resmöjligheter som finns. De 

måste ha kunskap om kollektivtrafiken och hur de kan åka och kraven ökar i takt med att ny teknik blir 

tillgänglig. Realtidsinformation har byggts ut kraftigt på länets hållplatser vilket tydligt har ökat förtroendet för 

kollektivtrafiken genom att man vet när bussen kommer. Blekingetrafikens crew har också varit mycket flitiga 

och utbildat Blekinges invånare vid många små och större event över hela Blekinge. Ett nytt steg är nu att 

förbättra informationen vid trafikstörningar och andra förändringar i trafiken vilket är svårt p.g.a. den 

oplanerade situationen. Mobiltelefonen är dock fortfarande en till stora delar outnyttjad resurs där möjligheter 

finns att nå rätt person med rätt meddelande. Samtidigt är det viktigt att informationen är tillgänglig för alla 

och att vi inte förutsätter att alla har tillgång till en smart telefon. Informationen före resan, vid hållplatsen 

och i fordonet behöver utvecklas i samråd med representanter från olika resenärsorganisationer inklusive 

kunder med funktionsvariationer.  
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7.1.3 Trafiklösningar för landsbygden 

 

En viktig fråga att arbeta med är hur vi ska ta oss an utmaningarna för att landsbygdens mobilitet ska fungera. 

Hur säkerställs tillgänglighet från mindre samhällen som har få eller ingen linjelagd kollektivtrafik? Det utbud 

som finns med öppen närtrafik är inte möjlig för arbetspendling och är en lösning till en hög kostnad per resa 

jämfört med den linjelagda kollektivtrafiken. 

 

En definition för pendlingsbarhet (Bilaga 7) har tagits fram för att mäta och förbättra möjligheten att pendla 

till skola och arbete. I maj 2019 har 73% av invånarna i Blekinge max 500 m till hållplats med pendlingsbar 

kollektivtrafik vilket visas av bilden nedan. Motsvarande siffror för 1 km är 88% och andel som bor inom  

2 km från hållplats är 94%.  Grovt beskrivet innebär pendlingsmöjlighet att man kan resa till centralorten, 

vara där i minst 8 timmar och sedan resa hem igen. En extra tur, med eller utan förbokning, kan göra skillnad 

vilket vi vill utvärdera, utveckla och följa framöver. 

 
 

Det pågår också flera projekt i kombinerad mobilitet för att identifiera lösningar som kan fungera för 

landsbygden. Flera lösningar har praktiskt testats exempelvis samåkningsprojektet HÄMTA. Även om det 

finns intressanta och värdefulla insikter från projekten så saknas det en fungerande affärsmodell. Det saknas 

incitament för personer att öppna upp sin bil för människor som vill åka med. Lagstiftningen är inte i fas med 

de samhällsförändringar som sker med ökad delningsekonomi.  

 

• Utreda och starta linjelagd landsbygdstrafik som är anropsstyrd. 

• Utreda och förbättra Öppen närtrafik 

• Utreda och testa olika lösningar för kombinerad mobilitet i Blekinge 

 

För landsbygden finns det inte en given lösning som fungerar överallt utan där behöver olika lösningar 

skräddarsys för olika samhällen och olika behov hos kunderna. För att träffa rätt med den subventionerade 

trafiken behöver därför olika lösningar testas och utvärderas.  
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7.1.4 Ny trafik till utvecklade områden 

I flera kommuner pågår bostadsbyggande i förhållandevis stor omfattning som inte har kollektivtrafik med ett 

tillfredsställande utbud. Befintlig kollektivtrafik behöver också i vissa fall utvecklas för att bättre matcha 

ortens befolkningsmängd. I några fall kan det handla om helt nya linjer. I Ronneby är det Aspan som 

exploateras utan att det finns bra kollektivtrafik. I Karlskrona är det Trummenäs där tätortens utbud på 

kollektivtrafik inte motsvarar mängden boende. I Karlshamn finns Matvik och Vettekulla med 

pendlingsbehov till centrum. Alla dessa nya områden är föremål för utredning och behov av utvecklad 

kollektivtrafik. Någon eller några av platserna kanske kan lösas inom ramen för trafiklösningar på 

landsbygden men andra kan kräva nya linjer. Det behövs fler bussar och ekonomiska medel för att kunna 

bedriva ny trafik till utvecklade tätorter och nyexploaterade områden. 

 

Vi vill också se över förutsättningarna att bedriva och utveckla trafiken i stråket Karlshamn-Olofström-

Älmhult med passning till SJ:s X2000. Det kan bil en genväg för delar av Blekinges befolkning att åka via 

Älmhult istället för via Hässleholm. Är det möjligt att utveckla ett trafikupplägg som går att ansluta till 

X2000:s avgångar i båda riktningar kan det bli ett lyft för såväl privatpersoner som för företag.  

 

Kommunerna växer och inte alltid på de ställen där det går kollektivtrafik. Människor efterfrågar boende nära 

havet och nära naturen. Finns där ingen kollektivtrafik så blir dessa exploateringar automatiskt tvåbilshushåll. 

Därför behövs det ny trafik i nyetablerade områden utöver kapacitetsförstärkningar i befintligt linjenät.  

7.1.5 Pendlarparkeringar 

Pendlarparkeringar är viktigt ur ett landsbygdsperspektiv. Det går inte att köra bussar till alla orter med hög 

frekvens, men till några orter går det ha ett tätare utbud med korta restider. Till dessa orter med bra 

kollektivtrafikutbud är det viktigt att det finns pendlarparkeringar. Det blir då möjligt att bara köra en del av 

sträckan med bil, moped eller cykel för att nå kollektivtrafiken. Utformningen av pendlarparkeringen i 

anslutning till hållplatsen är viktig för att bytet mellan färdmedel ska ske smidigt. Går det att kombinera 

pendlarparkering med service och eller i anslutning till skola så är det lättare att fortsätta med buss, tåg eller 

båtpendel. 

  
Platser där pendlarparkeringar finns i anslutning till kollektivtrafik. Utöver pendlarparkeringar finns det på 

några platser samåkningsparkeringar men vid dessa platser saknas kollektivtrafikutbud. I samband med att 
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E22 byggs om mellan Lösen och Norra Binga byggs också tre pendlarparkeringar i anslutning till de nya 

trafikplatser som byggs. Vid Bredavik, Yttre Park i Karlskrona samt Nogersund i Sölvesborg finns 

pendlarparkeringar till anslutande kollektivtrafik med båt. 

7.1.6 Alla ska kunna åka med 

När man väljer sin resa ska man inte vara förhindrad av en funktionsvariation. En stor del av invånarna i 

Blekinge har speciella behov när man ska resa och Region Blekinge har under många år, tillsammans med 

Trafikverket och kommunerna, satsat på att anpassa fordon, stationer, bryggor och hållplatser. Hjälpmedel 

och utrustning utvecklas och vi får allt större möjligheter att erbjuda en hög komfort och bra hjälpmedel för 

personer med funktionsvariation. Sedan 2014 har vi anpassat alla fordon på land och 86,1% av större 

hållplatser Nya åtgärder planeras för att på sikt anpassa alla större hållplatser. Den goda resandeutvecklingen 

gör att ”stora” hållplatser ökar i antal vilket gör att det är en utmaning att öka andelen men vi vill fortsätta 

med att anpassa samtliga större hållplatser. Det finns hållplatser där behovet av anpassning under kommande 

programperiod är extra stort varför vi väljer att ange dessa i målavsnittet i kap 8 för att koncentrera 

åtgärderna. Hållplatserna och planerade åtgärder beskrivs i bilaga 1 om tillgänglighet. Vi vill också förbättra 

dialogen med den här resenärsgruppen för att över tid kunna utveckla i kollektivtrafiken ur det perspektivet.    

7.1.7 Nöjda kunder och medborgare 

Betydligt ökat resande med kollektivtrafiken kan inte uppnås om inte kunderna får vad de efterfrågar och 

behöver. Kunderna vill resa från en given plats till annan given plats på en given tid, precis som när man 

sätter sig i bilen. Kollektivtrafikens utmaning är att komma så nära detta önskemål att den blir ett reellt 

alternativ. Det finns möjlighet att ta stora marknadsandelar men då krävs bland annat en ny bild av hur en bra 

resa ser ut. För att få till stånd denna beteendeförändring krävs tydliga satsningar och incitament i vår vardag 

som gör att det som är bäst för samhället blir belönat. Ett exempel är bussfiler där bussresenären blir belönad 

med kortare restid. Andra exempel är attraktiva hållplatser, cykelställ, anslutningsmöjligheter med gång och 

cykel, inga framkomlighetshinder, möjlighet att utnyttja restiden till vila, nöje och arbete. Under vissa 

förutsättningar kan det även vara lämpligt att erbjuda att ta med cykeln på bussen. Slutligen skapar en bra 

tidhållning robusthet i trafiken som är en förutsättning för nöjda kunder.   

För att komma dit behöver vi veta vad kunderna vill och se till att kollektivtrafiken prioriteras i den fysiska 

planeringen. Vi behöver berätta om kollektivtrafikens fördelar och premiera när man väljer den miljövänliga 

och energieffektiva resan. Vi jobbar också vidare med våra grannregioner för att ta bort de sista hindren när 

man vill resa över våra länsgränser. Resenärer i servicetrafiken har särskilda behov vilket är viktigt att 

uppdatera varför dialog med resenärsrepresentanter och uppföljning av trafiken ska utföras regelbundet. En 

fråga är här kontantbetalningen i färdtjänsten som behöver kompletteras med andra sätt att betala.   

7.2 Utveckling och tillväxt 
När vi pratar om vad Blekinge behöver för att växa såväl gällande antal invånare som antal 

företagsetableringar så kommer vår närhet till omvärlden högst upp på listan över vad som påverkar 

utvecklingen. Vi ser en stark koppling på andra håll i Sverige mellan tillväxt och investeringar i snabba 

förbindelser till tillväxtmotorer och storstadsområden utanför regionen. Sydöstra Sverige är en av få regioner 

som inte har fått systemförändrande tåginfrastruktur och nu är det vår tur. Trafikverket startar nu en 

fortsättning på åtgärdsvalsstudien av Blekinge Kustbana och vi behöver ta fram material som ger ett bra 

underlag, en tågstrategi. Denna ska innehålla Blekinges krav på utveckling av tågtrafik i Blekinge och till våra 

grannregioner.  
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7.2.1 Förbättrad infrastruktur utvecklar vårt strategiska läge och förstorar 
arbetsmarknaden 

Tillgänglighet är en förutsättning för regional utveckling. Det finns tydliga samband mellan regionstorlek och 

produktivitet samt antal invånare. Värdet av ökad produktivitet (BRP) för Blekinge om uträtningen av 

Blekinge kustbana stod färdig idag (2019) och ca 20 år framåt kan beräknas till drygt 13 miljarder kronor. 

Närheten till Öresundsregionen och vår position som porten mot stora befolkningscentra i det expansiva 

östra och centrala Europa är en stor styrka. Det handlar både om näringslivskontakter och kraftigt ökande 

person- och godstransporter mot Polen, Baltikum och vidare mot Asien och Kina. 

7.2.2 Blekinge behöver bättre tillgänglighet till tillväxtmotorer i södra Sverige 

För att uppnå en kort restid och samtidigt resa på ett hållbart sätt år tåget oöverträffbart, men Blekinge har ett 

tidshandikapp jämfört med övriga Sydsverige när det gäller tågtrafiken. Blekinge Kustbana slingrar sig genom 

landskapet och har inte genomgått några större kurvrätningar eller nydragning av bana för att minska restiden 

såsom skett på många övriga håll i Sverige. Arbetet med att snabba upp banan genom Blekinge för att minska 

restiden måste starta så snart som möjligt för att Blekinge inte ska tappa utvecklingstakt i förhållande till 

grannlänen. För att vi ska uppnå de restidsmål vi har satt upp för Blekinge Kustbana krävs stora 

infrastrukturinvesteringar och tar tid att genomföra även om arbetet startar omgående.  

 

För att uppnå effekter av kort restid och bättre tillgänglighet till våra närliggande tillväxtmotorer i närtid 

behöver vi genomföra trafikupplägg där vi kör med enskilda spjutspetståg utan byte i lägen där resebehovet är 

som störst. Det handlar då om att i pendlingsläge köra ett tåg som har en annan uppehållsbild än befintlig 

trafik och där fokus är på restiden. Detta tåg passas då in i tidtabellen mellan befintliga tåg och ges prioritet så 

långt det är möjligt. Vi har identifierat två sådana möjligheter att genom enskilda spjutspetståg uppnå en 

kortad restid, till Växjö och till Malmö/Öresund. 

 

Mellan Karlskrona och Växjö är restiden för lång för att pendling ska upplevas tillräckligt attraktivt. Alla 

resenärer måste dessutom byta tåg i Emmaboda.  Med direkttåg i pendlingsläge i relationen Karlskrona-Växjö 

respektive Växjö-Karlskrona skulle restiden kunna kortas avsevärt och dessutom slipper resenärerna tågbyte, 

utan kan utnyttja tiden effektivt till vila eller arbete under hela resan. En sådan här satsning kan knyta ihop 

Karlskrona och Växjö och kan ge en betydligt ökad arbets- och studiependling mellan orterna. 

 

Mellan Blekinge och Malmö, och vidare över Öresund, går en tät och direkt tågtrafik. Restiden är dock väldigt 

lång och det går snabbare att köra bil än att åka tåg.  Genom att köra ett spjutsspetståg med färre stopp i en 

tidig morgonavgång kan restiden kortas med upp till 20 minuter från Blekinge ner till Malmö med befintlig 

infrastruktur. För ett större utbud på Blekinge Kustbana krävs infrastrukturåtgärder som är en ambition på 

lång sikt.  

 

På lördagar och söndagar finns det 2019 ett antal tidsluckor Öresundstågstrafiken mitt på dagen då det ej går 

några Öresundståg. Detta upplevs som ologiskt för våra kunder. Resandet i Öresundstågstrafiken på helgerna 

har ökat och det bör erbjudas avgångar under varje timme även på lördagar och söndagar. 

 

I våra samråd har frågan om bättre förbindelser med västkusten och Göteborg åter tagits upp. Region 

Blekinge har deltagit i samtalen med övriga regioner och nu jobbas det med två upplägg för att nå dit. Dels 

startar under 2019 en fortsättning på Trafikverkets åtgärdsvalsstudie av Kust-till-Kustbanan mellan Borås och 

Kalmar/Karlskrona för att åtgärda de kapacitetsbrister som finns. Samtidigt närmar sig en lösning från 

Hässleholm över Markaryd och Halmstad som är mer användbar för boende i västra Blekinge. Region 

Blekinge fortsätter att jobba med båda alternativen.  
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För att förbättra tillgängligheten från Olofström kan det köras en anslutningsbuss till Älmhult som kör i ett 

läge där den prickar in de avgångar där SJ Snabbtåg till och från Stockholm stannar i Älmhult. Denna åtgärd 

minskar restiden från Olofström i stråket mot Stockholm. Genom att köra trafiken med buss kan vi pricka in 

exakt ankomsttid i Älmhult för att bytet ska bli optimalt för vidare resande. Här följer en lista med planerade 

åtgärder. 

 

• Direkttåg Karlskrona-Växjö i pendlingsläge 

• Snabbtåg Blekinge-Malmö/Öresund 

• Utökat antal avgångar på helgerna i Öresundstågstrafiken 

• Anslutningsbuss Olofström-Älmhult till SJ Snabbtåg 

• Bättre förbindelser till Göteborg 

7.2.3 Förbättrad komfort och tillförlitlighet i tågtrafiken 

Den kommande tiden står vi inför stora investeringar i de tågfordon som används i vår trafik. De tåg som 

används i Krösatågstrafiken behöver bytas ut. Beslut om införskaffande av nya fordon är redan taget och de 

nya tågen kommer i trafik med start under 2023-2024. Nya fordon är bättre anpassade för dagens 

tillgänglighets- och komfortkrav och en ny gemensam flotta ger dessutom möjligheter att använda fordonen 

effektivare och även få till genomgående tåg i nya relationer. 

 

Öresundstågen genomgår för tillfället en större upprustning komfortmässigt. Denna beräknas vara 

genomförd på hela fordonsflottan, med sammanlagt 111 tåg runt år 2022. De äldsta Öresundstågen är ca 20 

år gamla och därmed finns det tekniska system som behöver ersättas samt nya myndighetskrav som innebär 

att stora investeringar behöver genomföras under de närmaste åren för att kunna fortsätta med dagens 

tågtrafik. Det finns också behov av att investera i bl.a. nytt Passagerarinformationssystem samt WIFI.   

 

• Byta ut dagens Krösatåg mot en ny generation Krösatåg 

• Fortsätta upprustning av Öresundstågen inkl. WIFI samt genomföra stora tekniska investeringar för 

att upprätthålla tågens livslängd 

• Uppdatera avtal med trafikutövare för bättre beredskap och högre kvalitet i ersättningstrafiken vid 

störningar i tågtrafiken 

7.2.4 Behov av en tågstrategi för Blekinge  

Tåget har en särställning när det gäller att kunna erbjuda en transport med den kortaste restiden som 

dessutom sker hållbart och som är bekväm och där tiden kan utnyttjas på ett effektivt sätt. För att möjliggöra 

detta krävs en anpassad infrastruktur som inte finns i Blekinge när detta förslag skrivs. Tågstrategin ska visa 

på hur vi vill köra vår tågtrafik framöver och därmed vilken infrastruktur som behöver byggas för att uppnå 

våra restidsmål. 

 

Tågstrategi ska utifrån Blekinges perspektiv visa på hur vi vill utveckla tågtrafiken, tillsammans med våra 

grannlän. Två tredjedelar av tågresorna i Blekinge har sin slut eller startdestination utanför länet. Tågtrafik 

måste utvecklas tillsammans i stora system och investeringar krävs både inom och utanför Bleking för att 

uppnå en effektiv lösning.  

 

Tågstrategin ska vara ett verktyg för att visa vad Blekinge vill uppnå, vilka nyttor det genererar och vad som 

krävs för att uppnå detta. Tågstrategin ska visa på hur vi ska uppnå våra mål och hur vi vill köra trafiken och 

därmed vilken infrastruktur som behöver byggas i Blekinge 
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Genom att ha en gemensam tydlig bild av Region Blekinges ambitioner med tågtrafiken avseende turutbud, 

uppehållsbild, restider och kapacitet går det att genomföra prioriteringar och strategiska ställningstaganden. 

Utan en strategi kommer önskelistor på ökat trafikutbud, fler stationer och stationsuppehåll komma, 

samtidigt som det ska gå fortare att resa mellan orterna. Intressen som i många fall kan vara motstridiga. Det 

är därför nödvändigt att prioritera. För att kunna prioritera behöver kostnader och nyttor för varje åtgärd vara 

kända. Det behöver vara tydligt vilka prioriteringar som är viktigast och varför. 

 

I strategin utgår vi från våra restidsmål och dessa har högst prioritet då tågets främsta styrka är att kunna 

erbjuda en sådan attraktiv restid att Blekinge knyts närmare sina grannregioner och att tillgängligheten till 

storstadsregionerna förbättras. Strategin ska även behandla hur tågtrafiken ska utvecklas inom Blekinge 

avseende restid, uppehållsbild och turtäthet för att gå från tre till en arbetsmarknadsregion i länet. Blekinge 

Kustbana, Kust till Kust-banan och Sydostlänken ska ingå, samt möjlighet att knuta ihop andra trafikslag. 

Funktionella lösningar som ger den bästa helhetslösningen för Blekinge ska presenteras. 

Utgångspunkt för en tågstrategi i Blekinge: 

Vi utgår från att uppnå uppsatta restidsmål och hitta en bra långsiktig lösning gällande turutbud och stoppbild 

för att förbättra Blekinges tillgänglighet och därmed möjlighet till arbets- och studiependling.  

 

• 15 minuters restid mellan Blekinges städer längs Blekinge kustbana. Genom detta kan tågmötena ske 

på stationer med resandeutbyten där tåget ändå skulle stanna och ger möjlighet till anpassade byten 

till anslutande kollektivtrafik. Blekinge knyts samman och kan bilda en arbetsmarknadsregion.  

• 2 timmars restid Karlskrona – Malmö 

• 70 minuters restid Sölvesborg – Malmö. Kortare restider är viktigt för att snabbt komma till 

snabbväxande Öresundsregionen. Som det är idag går det fortare att köra bil till Malmö än vad det 

går att åka tåg. Tåget har dock potential att vara det snabbaste resealternativ där resan dessutom sker 

på ett hållbart och tidseffektivt sätt. 

• 60 minuters restid Karlskrona - Växjö. För att knyta samman Karlskrona och Växjös 

arbetsmarknader krävs en restid som ligger runt 60 minuter.  

 

Restidsmålen kräver stora investeringar i infrastrukturen både inom och utanför Blekinge. I Blekinge behövs 

investeringar i längre sträckor med en helt ny bana.  
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Restidsmålen i illustrationen ovan kräver investeringar i infrastrukturen. Det behövs i Blekinge investeringar 

mellan Karlshamn och Sölvesborg i en rakare järnväg som tillåter högre hastigheter samtidigt som befintlig 

järnväg behöver finnas kvar för att klara kapaciteten med nya tåg från Sydostlänken. Mellan Karlshamn och 

Ronneby behöver järnvägen få en kortare och rakare linjeföring som kortar körsträckan med 8 km. 

Restidsmålet mellan Ronneby och Karlskrona går inte att lösa utan att man tillför en ny station i höjd med 

Gullberna och räknar restiden därifrån. Mellan Kristianstad och Bromölla är det inte heller möjligt att lösa 15 

minuters restid, där blir det nödvändigt att man bygger ett partiellt dubbelspår så att tågen kan mötas utan att 

något tåg behöver stanna. 

 

 

Mellankommunal arbetspendling 2017. Det är främst mellan orterna längs 

kusten och från Karlshamn, Sölvesborg och Bromölla till Olofström som det 

är stora flöden av människor. Över länsgränsen i norr är det små 

pendlingsflöden, mot Bromölla och Kristianstad stora flöden. 
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7.2.5 Behov av ökad kapacitet 

Stark resandeutveckling och en aktuell miljödebatt innebär att det utbud av bussar som står till 

Blekingetrafikens förfogande inte är helt ändamålsenliga. Det är främst kapaciteten det vill säga antalet 

sittplatser som inte räcker till på vissa turer och linjer. Det behövs utökad kapacitet för att klara de toppar 

som blir under morgonens högtrafik. Inte bara sittplatsutrymme efterfrågas utan även mer golvyta som kan 

användas till, barnvagnar, rullstolar och på sikt kanske även för cyklar. Dessa golvytor är också populära att 

stå på. Många kunder väljer att inte sätta sig trots att det finns lediga sittplatser om sträckan de ska åka bara är 

ett par hållplatser. 

 

• Behov av fler kapacitetsstarka fordon 

• Behov av mer funktionsyta på bussarna 

 

Åtgärderna kostar pengar och ryms till viss del i kapacitetsförstärkningsanslaget. Men det är inför nästa 

bussupphandling som de stora kostnadsökningarna uppstår när hela bussflottan generellt behöver bestå av 

större fordon med andra drivmedel. 

 

7.2.6 Vattenvägarna – Skärgårdstrafiken 

 

Under programperioden 2016 – 2019 har skärgårdstrafiken utvecklats både som pendlingsalternativ och som 

viktig del av turismnäringen i Blekinge. Stora delar av Blekinge har sett de positiva effekterna av detta då 

skärgårdens roll som en del av Blekinges identitet har blivit tydligare. Region Blekinge har som konsekvens av 

detta fått önskemål om fortsatt utveckling av skärgårdstrafiken tillsammans med kustkommunerna som 

finansierar trafiken.  

 

I samband med detta ser Blekingetrafiken behov av att se över upphandlingen av båttrafiken. Vanligtvis 

tillhandahåller operatören fordon vilket innebär hela kostnaden och risken att ha en båt utan uppgift när 

avtalet går ut. För att på sikt kunna få fler olika operatörer att lämna anbud i skärgårdstrafiken så vill 

Blekingetrafiken utreda om det är lämpligt att som i tågtrafiken äga fordonen. Då kan rätt fordon 

tillhandahållas den operatörer som har utifrån förfrågningsunderlaget har det bästa anbudet. Det minskar 

låsningarna på marknaden och kan innebära sänkta driftskostnader. Dessa fordon kan förvaltas på samma sätt 

som tågen via det gemensamt ägda bolaget Transitio. Transitio skulle då få ett breddat uppdrag att inte bara 

äga och förvalta tåg utan också båtar. För att en sådan lösning ska vara långsiktig behövs dock att fler 

trafikhuvudmän är villiga att göra på samma sätt. 

 

Det blir då möjligt för trafikhuvudmannen att uppgradera flottan av båtar utan att man behöver förlita sig på 

den båtflotta som står till buds 2019. Många båtar och fartyg är gamla och saknar tillgänglighetsanpassning, 

möjlighet att ta ombord cyklar och barnvagnar på ett enkelt sätt och motorerna har ofta inte någon modern 

miljöteknik. För en utvecklad skärgårdstrafik behövs det energieffektivare fordon med högre tillgänglighet. 
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7.3 Miljö och klimat 

7.3.1 Klimat- och miljöfrågan påverkar förutsättningarna för framtidens kollektivtrafik 

Miljön och klimatet är viktiga och angelägna frågor som innebär att Blekingetrafiken i nästa upphandling av 

busstrafik behöver skärpa kraven samtidigt som konkurrenskraften behöver öka. Den största miljönyttan sker 

när resor flyttas från bil och flyg till gång, cykel eller kollektivtrafik. Redan nu körs nästan all buss- och 

tågtrafik på förnybart drivmedel men trafiken som helhet behöver bli mer energieffektiv. Nästa generations 

fordon behöver anpassas mer utifrån trafikuppgift. Fordon i städerna behöver bli tystare och det är därför 

naturligt att titta på ellösningar. Samtidigt ökar efterfrågan på HVO och RME, som används mycket i 

kollektivtrafiken 2019, vilket kan ge kostnadsökningar och tillgångsbrist framöver. Biogas är ett intressant 

alternativ som har valts av våra tre grannregioner med egenskaper som förnybart, lokal produktion och 

möjlighet till utveckling av lantbruket i Blekinge. Oavsett vilken teknik eller kombination av olika tekniker 

som blir aktuell behöver för- och nackdelar studeras. Förutsättningarna ser olika ut i olika delar av länet.  

 

Om och när ny teknik fasas in så behöver konsekvenser för trafiken beaktas, exempelvis hur kollektivtrafiken 

klarar sig vid ett längre strömavbrott. Region Blekinge har inlett studier av vilka alternativa drivmedel som 

finns och behöver tillsammans med kommunerna presentera riktlinjer i god tid innan nästa upphandling av 

länets busstrafik inleds.  

7.3.2 Attraktivare städer 

Kollektivtrafiken ska bidra till att städerna blir attraktivare. Genom att fler åker kollektivt blir det mindre 

fordonstrafik i staden samt mindre utsläpp och buller. Parkeringsplatser kan frigöras på attraktiva ytor som 

kan användas effektivare för exempelvis grönytor, service och aktiviteter. I den attraktiva staden samverkar 

gång och cykeltrafik med kollektivtrafiken. En förutsättning för att dessa tre färdsätt ska utvecklas positivt är 

prioritering före annan trafik vilket Länsstyrelsens Blekinges Klimat- och energistrategin tydligt markerar. 

Biltrafiken har också en roll att spela och kan ges bättre möjligheter då belastningen av inpendlande bilar 

minskar. Elteknik utvecklas snabbt och BTH har fått fram forskningsresultat som visar att kostnaden för 

elbussar inte behöver överskrida kostnaden för konventionella bussar med förbränningsmotorer. Samtidigt 

har Washingtons Universitet visat att luftföroreningar blir ett allt vanligare hälsoproblem i stadsmiljö. De 

minskade utsläppen och det minskade bullret som eldriften tillför ger störst värde i stadstrafik där närheten 

till bostäder och gående är störst samtidigt som laddningsmöjligheterna är bäst i lokal trafik. Här behöver vi 

gå vidare från fossilfritt till emissionsfritt.  

 

Kollektivtrafikens drivmedel är viktigt som en förebild för övrig trafik vilket också ger en ökad 

konkurrenskraft i takt med att miljömedvetenheten ökar. Den största miljönyttan sker dock när resor med 

förbränningsmotorer minskar och för att uppnå detta krävs medveten planering av staden och dess trafik. 

Kollektivtrafik, gång och cykeltrafik behöver prioriteras gällande restid och säkerhet. Stadens kollektivtrafik 

behöver anpassas för att ge den bästa resan genom korta restider och närhet till målpunkter. De 

energieffektiva färdsätten behöver vara utgångspunkt vid nybyggnation av såväl bostäder som målpunkter. 

Fysisk planering och planering av kollektivtrafik måste gå hand i hand.  
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8 Mål och riktlinjer 

Kollektivtrafiken är ett verktyg för att nå Blekinges övergripande mål och ska främja Blekinges utveckling i 

linje med politiska beslut. Region Blekinges regionala utvecklingsstrategi, ”Attraktiva Blekinge” är grunden för 

det här dokumentet och målen här ska stödja den riktning som är utlagd för länet. Målen nedan är ett 

koncentrat av behovsanalysen i kapitel 7 och ska alltid vara med när Blekingetrafiken väljer åtgärder och 

prioriteringar. Målområden och mätbara mål är också anpassade så att jämförelser av kollektivtrafiken ska 

kunna göras på nationell nivå. Målen ska också stödja andra strategiska dokumenten som redan är politiskt 

beslutade vilka sammanfattas i kap. 4 och visionen för 2050 som beskrivs under 4.3. Ytterligare en grund för 

målen är den dialog vi har haft med olika grupper i och utanför Blekinge. Slutligen är 

trafikförsörjningsprogram 2016 - 2019 en betydelsefull grund för att det långsiktiga arbetet ska bedrivas med 

kontinuitet. 

 

8.1 Målbild 
Målbilden beskriver viktiga funktioner i kollektivtrafiken för att denna på bästa sätt ska bidra till det 

”Attraktiva Blekinge”.  

  

• Kollektivtrafiken ska ge förbättrad valfrihet gällande boende, sätt att förflytta sig och tidpunkt för när 

vi vill förflytta oss i Blekinge.  

• Bra rörlighet i Blekinge och närhet till storstäder skapar utveckling och tillväxt genom att 

näringslivets rekrytering av rätt kompetens underlättas. 

• En renare och tystare lokal miljö samt minskad klimatbelastning skapas av konkurrenskraftig, 

miljösmart och förnybart driven kollektivtrafik. 

8.2 Mätbara och tidsbestämda mål 
För att nå målbilden finns ett antal mål som är samlade under sex rubriker. Fem av dessa är framtagna genom 

samarbete mellan SKL, landets kollektivtrafikmyndigheter och kollektivtrafikens branschorganisationer, för 

att täcka kollektivtrafikens olika delar. SKL använder denna indelning för att jämföra kollektivtrafiken mellan 

olika regioner. I Blekinge har vi lagt till rubriken ”Infrastruktur och stadsplanering” som är ett viktigt område 

för kollektivtrafikens utveckling. 

8.2.1 Utbud och resande 

Området beskriver mål för trafikens omfattning och resandets utveckling.  

 

Marknadsandel 

Kollektivtrafikbarometern har länge mätt kollektivtrafikens andel av alla motoriserade persontransporter 

fördelat per län. Under årtionden har bilresandet ökat men det finns tecken på att detta planar ut och 

kollektivtrafikens andel ökar. En ökad marknadsandel anger hur kollektivtrafikresorna ökar relativt andra 

motorfordon. Fler cykelresor som ersätter bilresor bidrar t.ex. till målet. En hög rörlighet är viktig för en 

regions utveckling vilket bl.a. Sweco nämner i sin rapport Nyttoanalys Blekinge kustbana, 2015, varför en 

minskning av antalet resor totalt inte är ett bra sätt att nå målet. Förbättring av målet nås snarare genom 

satsning på såväl kollektivtrafik som på cykel och gångtrafik. Kombinationen mellan dessa ger bra alternativ 

till bilresorna och hela trafiksystemet kan bli mer energieffektivt vilket regeringen via Trafikverket stödjer i 

den senaste nationella planen för infrastruktur. Region Blekinges bedömning är att såväl kollektivtrafikens 

kapacitet som utbud behöver öka succesivt samtidigt som fysisk planering och ekonomiska incitament främjar 
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dessa färdsätt. Fysisk planering handlar om att ge kollektivtrafikresenärer högre prioritet i trafiken genom att 

bussen kommer fram snabbare och finns närmare resmålet i jämförelse med bilen. Parkeringsavgifter är ett 

exempel på ekonomiska styrmedel som både kan ge intäkter till kommunen och främja kollektivtrafiken. 

Måluppfyllelse skulle bidra till minskad klimatpåverkan och mer plats i Blekinges städer. 

 

 
Bilden visar kollektivtrafikens andel av resor med motorburen trafik där vi ser en ökning från  

2016 (13%) till 2018 (16%). Källa: Svensk kollektivtrafiks Kollektivtrafikbarometern  

  

Region Blekinges mål innebär en höjning av denna andel över tid.  

 

• Kollektivtrafikens marknadsandel av motoriserade transporter i Blekinge ska öka under 

programperioden.  

 

Kostnadsökning för bl.a. ny kapacitet utöver planerade trafiksatsningar bedöms kunna ligga kvar på den nivå 

som sattes långsiktigt i föregående program till 3,9 mnkr i genomsnitt årligen från 2017 men var och när 

satsningar är aktuella beror på många externa faktorer varför precisering måste göras inför respektive 

budgetplanering.  

 

Restid 

Restiden inom såväl lokal som interregional kollektivtrafik är en viktig faktor när resenären väljer färdmedel 

och påverkas av faktorer som linjesträckning, infrastruktur och biljettsystem. Det innebär att samarbete med 

partners som kommunerna i Blekinge, Trafikverket och våra grannregioner är nödvändiga för att 

åstadkomma åtgärder som ger attraktiva restider. Detta kräver i sin tur att vi jobbar med rutiner som ger 

samverkan och att t.ex. kollektivtrafik och fysisk planering planeras gemensamt. Restidshandikappet anses 

vara en av de största konkurrensnackdelarna för kollektivtrafiken även om detta ofta överdrivs då flyg- och 

bilresor innehåller tidsåtgång(ex. transfertid, parkering) som inte ses som restid.  Vi måste korta ner restider 

för att göra kollektivtrafiken mer attraktiv. Ett exempel är sträckan Karlskrona – Malmö där bilen är en 

halvtimme snabbare än tåget. Här är några tydliga mål för viktiga relationer i Blekingetrafikens utbud.  
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• Karlskrona – Malmö 2019: 2 tim 44 min, 2022: 2 tim 15 min, 2040: 2 tim 0 min 

• Karlskrona – Växjö   2019: 1 tim 22 min, 2025: 1 tim 10 min, 2040: 1 tim 0 min 

• Sölvesborg – Lund 2019: 1 tim 21 min, 2025: 1 tim 10 min, 2040: 1 tim 0 min 

• Karlskrona – Kalmar 2019: 1 tim 25 min, 2025: 1 tim 15 min 

 

Målet om restid Karlskrona – Växjö bedöms till 9,5 Mkr och kan beröra delar av sista året i programperioden. 

I övrigt är eventuella ekonomiska konsekvenser aktuella på längre sikt och tas i separat beslut..  

 

Tågstrategi för Blekinge 

Under 2018 och 2019 genomförde Sweco en utredning om tågtrafiken i Blekinge och över våra länsgränser. 

Här framgår det att restidsförkortningar är det viktigaste behovet för att ge Blekinge närhet till nationella 

utvecklingscentra och för att göra Blekinge till en arbetsmarknadsregion. Två timmars restid mellan 

Karlskrona och Malmö nämns som en vision i det långsiktiga arbetet. Strategin bör utgå från de restidsmål 

som redovisas ovan. Enligt utredningen ger snabbare tågresor nödvändiga förbättringar för att locka företag 

och nya invånare till länet. Stoppbilden behöver också behandlas. Regeringen har beslutat att ta med 

kapacitetshöjande åtgärder på Blekinge Kustbana i gällande nationell plan för perioden 2018 – 2029 där 

mötesspåret i Kallinge ingår. I samma plan finns Sydostlänken där frågan om persontrafik har tagits upp vid 

flera av de samråd som har föregått detta dokument. Samtidigt pågår samtal med Region Kronoberg och 

Region Kalmar om utvecklad tågtrafik i sydöstra Sverigemed fokus på att förbinda residensstäderna. Vi har 

därmed mycket material gällande tågtrafiken som behöver behandlas för att hitta en helhetslösning som blir 

ett bra underlag för nödvändiga infrastruktursatsningar.  

 

• Senast under år 2021 ska en tågstrategi för Blekinge vara framtagen som ger en helhetsbild av 

prioriteringar och riktlinjer för hur respektive fråga som beskrivs ovan ska hanteras. Det finns 

delfrågor som behöver behandlas snabbare för att andra processer inte ska försenas. 

 

Målet bedöms rymmas inom befintlig ekonomisk ram. 

 

Pendlingsbarhet 

I Blekinge finns ett relativt stort trafikutbud i städerna, mellan städerna och till de större tätorterna vilket ger 

bra service till en stor del av invånarna och vi tar här nya marknadsandelar. Delar av Blekinge har dock inte 

kollektivtrafik som ger möjlighet att pendla till skola och arbete vilket ger bilberoende och minskar friheten 

vid val av bostad. Möjligheterna för invånarna att pendla med kollektivtrafik i Blekinge kan öka genom dels 

utökad trafik där pendlingsmöjlighet saknas och dels genom att bostäder byggs i kollektivtrafiknära lägen. 

Under programperioden 2016 – 2019 har pendlingsbarhet definierats och utgångsläget i maj 2019 är att 88% 

av invånarna i Blekinge har möjlighet att pendla till centralorten när vi nu går vidare i vårt arbete. Nu är 

ambitionen att en större del av Blekinge och blekingarna ska ha möjlighet att pendla till skola och arbete.  

 

• Pendlingsbarhet, enligt beslutad definition, ska mätas fortlöpande och förbättras under 

programperioden till 2023. Du hittar definitionen i bilaga 7. 

 

Målet bedöms rymmas inom befintlig ekonomisk ram. 

 

Utbyggnad av båttrafik  
Många bostäder och målpunkter i Blekinge ligger vid vatten. Skärgården är en av Blekinges största styrkor för 

såväl invånarna som besökarna. Besöksnäringen är beroende av skärgårdstrafiken och en bättre tillgänglighet 

till skärgården kan öka Blekinges attraktionskraft ytterligare. I vissa fall ger färd på vatten möjlighet till kortare 
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restider vilket kan vara intressant även för skol- och arbetspendling. Region Blekinge vill därför, tillsammans 

med kommunerna som finansierar den turismfokuserade trafiken, analysera möjligheterna av en ytterligare 

utbyggnad av båttrafiken under programperioden.  

 

• Under programperioden ska vattentrafiken utvecklas i samarbete med kustkommunerna.  

 

Kostnadsförändring beror på hur tillkommande trafik ser ut varför beslut krävs inför respektive trafiksatsning 

där ökad trafikkostnad i huvudsak belastar respektive kommun enligt avtal.   

 

8.2.2 Miljöpåverkan 

Kollektivtrafikens miljöpåverkan är viktig både för de stadsmiljöer som trafikeras, för konkurrenskraften mot 

andra färdmedel och för samhällets övergripande miljöplanering. Kollektivtrafiken har en central roll i 

samhällets totala energibalans där bl.a. förbränning av biogas och en mångfald av förnybara bränslen är viktig 

för att minska CO2-utsläppen. Blekinge ligger väl till 2019 jämfört med andra län när det gäller 

kollektivtrafikens utsläpp men fortfarande finns uteslutande förbränningsmotorer i Blekingetrafikens fordon 

som belastar den lokala miljön med luftpartiklar och buller. Klimatbelastningen är dock marginell då 

fordonen under 2018 drevs till 98% med förnybara drivmedel. Nationella utredningar visar att många olika 

förnybara bränslen behövs för att nå målet om fossiloberoende fordonsflotta år 2030.  I stadstrafik finns 

möjlighet att introducera emissionsfritt drivmedel då elteknik utvecklas snabbt. Biogas har valts i regional 

trafik av våra grannlän för att främja jordbruket och djurnäringen i regionen samt för att bli självförsörjande 

av drivmedel och därmed oberoende av omvärlden. Det finns också en problematik i tillgång till drivmedel då 

HVO och RME blir mer efterfrågat till godstransporter genom högre krav på inblandning i diesel. Region 

Blekinge följer nationella regleringar till följd av det klimatavtal som undertecknades i Paris i december 2015 

där Handlingsplan för Agenda 2030 och Partnerskap för förbättrad kollektivtrafik är två centrala dokument. 

Under programperioden ska riktlinjer tas fram inför upphandling av busstrafik med trafikstart under 2024. 

Nedanstående målformuleringar ska ses som en grund för dessa. 

 

• Region Blekinge ska kräva förnybart drivmedel i all upphandlad linjelagd kollektivtrafik på land samt 

främja förnybara bränslen i övrig trafik. Region Blekinge ska i kommande upphandlingar bidra till 

förutsättningar för infrastruktur för en mångfald av förnybara bränslen och samhällets mål om 

minskad klimat- och miljöbelastning. 

• I stadsmiljö ska målet för det nya busstrafikavtalet från 2024 vara fordon utan lokala emissioner. I 

regional trafik ska förnybart bränsle vara krav och en utredning om vilket/vilka drivmedel som ska 

eftersträvas ska vara klar under 2021. Miljö- och klimateffekter ska ses ur ett livscykelperspektiv.   

• En förutsättning för antaget anbud ska vara långsiktig hållbarhet och säker tillgång på drivmedel.    

 

Bedömningar av de ekonomiska konsekvenserna av val av drivmedel är inte möjliga att göra då dessa beror på 

tillgång, efterfrågan, prisutveckling av den nya tekniken och hur beskattningen av olika drivmedel ser ut under 

avtalstiden. Regeringens ambitioner är dock att premiera ny teknik som minskar klimatbelastning och minskar 

lokala utsläpp i linje med EU:s miljölagstiftning. 
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8.2.3 Tillgänglighet 

Tillgänglighet i SKL:s definition handlar endast om möjlighet för personer med funktionsnedsättningar att 

använda kollektivtrafiken. Samtliga fordon i linjetrafik på väg är 2019 tillgänglighetsanpassade och på 

Blekingetrafikens hemsida finns det information till resenärerna om servicenivå per hållplats som gäller om 

man har en funktionsnedsättning. I kapitel 5 finns beskrivning av vilka krav som sätts på en  

tillgänglighetsanpassad hållplats och i bilaga 1 finns en förteckning över anpassade hållplatser. Utmaningen 

handlar om att anpassa hållplatser i samma takt som resandet i busstrafiken ökar, inte minst då större delen av 

kostnaden belastar berörd kommun. Under föregående programperiod har andelen anpassade hållplatser ökat 

och i maj 2019 ligger andelen tillgänglighetsanpassade större hållplatser på 86,1%. Vi vill jobba vidare med 

kommunerna för att alla större hållplatser ska ge bra service till personer med särskilda behov i enlighet med 

krav i samrådsprocessen. Vissa hållplatser har många resenärer och har en funktion som ökar behovet av 

tillgänglighetsanpassning varför vi i denna programperiod fokuserar på tio utpekade hållplatser som redovisas 

under avsnitt 7.1.6. 

 

• Samtliga fordon i Blekinges linjetrafik på land ska vara tillgänglighetsanpassade. 

• Tillgänglighetsanpassning av båtar ska beaktas vid upphandling i skärgårdstrafiken. 

• 10 utpekade hållplatser ska anpassas under programperioden  

• Alla operativ personal ska fortlöpande utbildas i Blekingetrafikens riktlinjer för bemötande av 

personer med funktionsvariation. Regelbunden dialog ska föras med samverkansgrupp gällande 

serviceresor. 

 

Kostnaderna bedöms rymmas inom befintlig ram för Region Blekinge. Tillgänglighetsanpassning av 

hållplatser innebär kostnader för de kommuner som berörs av hållplatsinvesteringarna vilket påverkas av hur 

busstrafiken och resandevolymen utvecklas. 

8.2.4 Nöjdhet 

Kundernas upplevelse av kollektivtrafiken är viktig för utvecklingen och kan påverkas av en mängd aktiviteter 

men den viktigaste marknadsföringen är ändå produkterna. Målen för nöjdhet är betydelsefulla för 

uppföljningen av att trafiken är relevant och motsvarar kundernas förväntningar. För mätning av nöjdhet 

används Kollektivtrafikbarometern som tas fram av Svensk Kollektivtrafik. 

 

• 2023 ska 72% av resenärerna vara nöjda med Blekingetrafiken (70 % 2018). 

• 2023 ska 58% av allmänheten i Blekinge vara nöjda med Blekingetrafiken (55% 2018). 

• 2023 ska 85% av kollektivtrafikresenärerna vara nöjda med senaste resan (83% 2018). 

• 2023 ska 55% av resenärerna ha högt förtroende för att bussen är i rätt tid (51%2018). 

• 2023 ska 92% av Blekingetrafikens kunder i vara nöjda med servicetrafiken (90% 2018) 

(Servicetrafiken innehåller färdtjänst och sjukresor) 

 

Kostnaden bedöms ligga inom befintlig ram. 

8.2.5 Infrastruktur och stadsplanering 

Kollektivtrafiken är mycket beroende av hur framkomligheten är mellan de punkter som resenärerna vill 

komma nära. Kommunerna och trafikverket påverkar till stor del hur kostnadseffektiv och konkurrenskraftig 

kollektivtrafiken är. För att utveckla kollektivtrafikens infrastruktur krävs nära samarbete mellan Region 

Blekinge och väghållaren som är kommunen eller trafikverket. Vid förändringar i den fysiska planeringen är 

det viktigt att frågor som rör busstrafiken görs på ett tidigt stadium. I kampen om resenärerna behöver 

kollektivtrafiken kunna kombineras med andra färdsätt för att man ska komma från dörr till dörr. Ibland är 
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bilen, cykeln eller en promenad utmärkta färdsätt vilket kräver bra gång- och cykelvägar samt parkering i 

anslutning till kollektivtrafiken. Det kan också finnas behov av att ge plats för cykeln på bussen eller tåget 

vilket under visa förutsättningar kan vara möjligt. Under 2018 togs checklistor fram gemensamt mellan 

Region Blekinge och kommunerna för att säkerställa att gång-, cykel och kollektivtrafik prioriteras av plan- 

och byggavdelningar. Detta vill vi följa upp under den här programperioden och har satt upp följande mål.  

 

• I slutet av programperioden ska Region Blekinge kunna redovisa en positiv utveckling med en 

aktivare samplanering mellan Region Blekinges planering av kollektivtrafik och den fysiska 

planeringen som utförs av Blekinges fem kommuner.  

 

Kostnaderna bedöms ligga inom befintlig ram. 

8.3 Riktlinjer för kollektivtrafiken 
Utöver tidsatta mål finns delar i trafiken som behöver nämnas som prioriterade även om det inte finns 

förutsättningar för att bestämma nivå och tid för genomförande. Det innebär att dessa delar är prioriterade på 

lång sikt och alltid ska finnas med när Blekingetrafiken planerar sina insatser. 

8.3.1 Ekonomi och taxor 

Enligt SKL:s öppna jämförelser är kostnaden för kollektivtrafiken i Blekinge förhållandevis låg per resa. En 

god kostnadstäckning innebär att trafiken är relevant och bidrar till en god ekonomi vilket är grunden för 

trafiksatsningar. Det är viktigt att rörelsefrihet finns för prissättning för att kunna anpassa dessa till 

kostnadsökningar eller en förändrad marknad. Det ska vara möjligt att med kort varsel tillföra kapacitet för att 

inte bromsa en resandeökning. Det ska också vara enkelt att betala i alla trafikslag.  

 

• God kostnadstäckning ska eftersträvas i kollektivtrafiken som helhet. 

• Prissättningen inom kollektivtrafiken ska vara ett av flera verktyg för att nå målet om högre 

marknadsandel av resor med motoriserade fordon i Blekinge. 

• Region Blekinge ska löpande arbeta för eliminering av högre priser som en effekt av att resenären 

passerar en länsgräns. 

• Nya sätt att betala ska införas i servicetrafiken under programperioden. 

8.3.2 Mötesspår Kallinge/Bredåkra 

I gällande nationell infrastrukturplan 2018 – 2029 ingår hastighetshöjande åtgärder med mötesspår på 

Blekinge Kustbana vid Kallinge. Ronneby kommun har under samrådsprocessen framfört önskemål om att 

placeringen blir vid Bredåkra i anslutning till flygplatsen vilket också finns i överenskommelse med Region 

Blekinge inför skatteväxlingen från 2018. Valet av den exakta placeringen har ingen betydelse för tågsystemet 

i Blekinge varför region Blekinge stödjer en placering vid flygplatsen med följande reservation. En byggstart 

2024, i nationell plan, eller tidigare är viktig att hålla då statliga medel finns och en effektivare trafikering är 

beroende av åtgärden. Trafikverket har gjort bedömningen att denna placering innebär merkostnader som 

inte täcks av statens finansiering och då måste tillskjutas av Ronneby kommun enligt samverkansavtal med 

Region Blekinge. Ronneby kommun behöver därför träffa överenskommelse med Trafikverket om 

finansiering och en säkerställd tidplan. I annat fall föreslår Region Blekinge att Trafikverket väljer den mest 

kostnadseffektiva lösningen. Region Blekinge vill förtydliga att åtgärden syftar till restidsförkortning, 

robusthet i systemet, möjlighet till fler avgångar och att det inte finns några planer på tågstopp med möjlighet 

till resenärsutbyte.  
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9 Strategiska val för kollektivtrafiken 

Trafikförsörjningsprogrammet för perioden 2020 – 2023 behandlar en mellanperiod efter omfattande 

trafikomläggningar i samtliga kustkommuner och före en period med större infrastruktursatsningar på 

järnvägen samt upprustade och nya tåg. En stor upphandling av busstrafiken inträffar också i nästa 

programperiod (2024). Detta innebär fyra år av relativt små definierade trafiksatsningar men samtidigt en 

viktig period för att ta hand om förväntade ökningar i resenärsvolym som redan har kunnat konstateras. 

Utöver det större och förbättrade trafikutbudet ser vi en ökad efterfrågan till följd av större ansvarstagande 

bland Blekinges invånare för att stödja omställningen till miljövänligare och mer energieffektiva färdsätt.  

 

• För att omsätta den här positiva situationen i reell förändring av hur vi reser i Blekinge krävs en 

högre kapacitet i busstrafiken med fler och större fordon samt fler välutbildade förare.  

• Fler resenärer kräver en fortsättning av utbyggnaden av tillgänglighetsanpassade hållplatser och 

informationssystemet där realtid vid hållplatser har lyft förtroendet för kollektivtrafiken i länet.  

• Ett behov som har understrukits i många samråd och workshops är en fortsatt satsning på 

skärgårdstrafiken som är ett dragplåster för länet och bidrar till den viktiga turismnäringen.  

• Ett val som görs i detta dokument är vilka förutsättningar som ska gälla för framtagande av riktlinjer 

inför kommande upphandlingar. En utredning har redan inletts gällande frågan om drivmedel där vi 

pratar om emissionsfritt i våra städer och där flera alternativa drivmedel ska vägas mot varandra för 

att med ett livscykelperspektiv hitta den mest fördelaktiga mixen. 

• Under programperioden ska en tågstrategi tas fram där vi tar ett helhetsgrepp för att få en bra grund 

för det långsiktiga arbetet med att förbättra resmöjligheterna i Blekinge och till mål utanför länet.  

• Slutligen vill vi fortsätta samarbetet med Trafikverket och kommunerna för att prioritera gång, cykel 

och kollektivtrafik i den fysiska planeringen för att kunna erbjuda fler ett bra utbud av energieffektiva 

och miljövänliga färdsätt i länet. 

•  

10 Miljöbedömning 

Enligt miljöbalken kap 6 §11 finns skyldighet att överväga om det finns behov av att göra en miljöbedömning 

när det handlar om lagstadgade planer och program. En miljöbedömning ska göras då ett …”genomförande 

kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Ansvaret för behovsbedömningen har den myndighet eller 

kommun som upprättar planen eller programmet”. (Svensk författningssamling, Miljöbalk 1998:808 kap 6 

§11) 

 

Enligt erfarenhet från tidigare behovsbedömningar är inte åtgärderna i detta dokument av så betydande att de 

kan medföra betydande miljöpåverkan enligt lagens mening. Regionala kollektivtrafikmyndigheten gör 

därmed tolkningen att en miljöbedömningsprocess inte är aktuell för Trafikförsörjningsprogram för Blekinge 

2020 - 2023.   
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11 Ekonomi 

Under kap 4 beskrivs det framtida önskade Blekinge och hur kollektivtrafiken kan bidra. Där framgår värdet 

av de samlade föreslagna åtgärderna som ska vägas in när vi nu beskriver hur dessa påverkar ekonomin. Vi 

beskriver här förutsättningar för intäkter och kostnader för kollektivtrafiken i Blekinge samt övergripande hur 

ambitionerna i detta dokument bedöms påverka ekonomin. Total nettokostnad finns även under respektive 

mål i kap 8 där flertalet mål bedöms inrymmas i befintlig budget. 

11.1 Regler för underskottsfördelning 
Sedan 1 januari 2019 täcks underskottet i den del av kollektrafiken som benämns som bastrafik av Region 

Blekinge enligt Samverkansavtalet från 2018. Region Blekinge tar också kostnader för resenärsanläggningar 

ovan mark som väderskydd, informations- och biljettutrustning samt kostnader för resenärslokaler. 

Kommunerna belastas med kostnader för s.k. tilläggstrafik där delar av busstrafiken med litet resandeunderlag 

samt den del av skärgårdstrafiken som bara bedrivs sommartid och är av turistisk karaktär. Kommunerna står 

också för markarbeten, underhåll av markytor, elframdragningar och elförsörjning av 

kollektivtrafikanläggningar. Mer detaljer om kostnadsfördelningen finns i bilaga 5.  

 

Trafik över länsgräns upphandlas i samarbete med respektive grannlän och kostnader fördelas som regel efter 

antal kilometer i respektive län. 

 

11.2 Ekonomisk utveckling 2012 – 2018  
Kostnader för kollektivtrafik har ökat mer än resandet i Sverige under senare år och Blekinge är inget 

undantag. Politiska ställningstaganden gällande miljö, tillgänglighet, information och resandekomfort har gett 

kollektivtrafik med hög standard vilket har påverkat kostnaderna. I Blekinge har t.ex. investering gjorts i en 

större andel tågtrafik och bussar med förnybart drvmedel och elhybridteknik som har bidragit till att komma 

närmare övergripande mål för länet. Ett skifte av biljettsystem har också gett utvecklingskostnader. Resandet 

har ökat i busstrafiken efter trafiksatsningar i främst länets stadstrafik som också ökade trafikkostnaderna 

enligt plan. Under 2018 utökades utbudet av skärgårdstrafik som har bidragit till turismen i länet men som 

påverkar kostnaden för kollektivtrafiken. Sammantaget har marknadsandelen för kollektivtrafiken ökat från 

13% till 16% under programperioden 2016 – 2019. Här visas hur underskottet i Blekinges kollektivtrafik och 

därmed hur finansiärernas bidrag har förändrats mellan åren 2012 och 2018.  

 

    2012 2014 2016 2018 

Trafikens nettokostnad (mnkr)   187*   254*   295   326 

* Rensning från obeskattade reserver gör att siffrorna för 2012 och 2014 är högre än de som redovisades i 

trafikförsörjningsprogram 2016 – 2019 för samma år. Dessa siffror anger trafikens kostnader reducerat med 

intäkter i trafiken. 

11.3 Föreslagna satsningar som bedöms påverka nettokostnad 
Under programperioden 2016 – 2019 genomfördes omläggningar av trafiken i samtliga kustkommuner. 

Samtidigt upprustas nu Öresundstågen enligt tidigare beslut. Sammantaget ger detta en högre standard vilket 

ger kollektivtrafiken en bättre konkurrenskraft. Vi har också sedan omläggningen i länets stadstrafik sett nya 

resenärer och marknadsandelen för kollektivtrafiken förbättras. I denna programperiod ser vi mindre behov 

av satsningar på ny trafik men ett stort behov av att ha kapacitet för att ta emot nya resenärer för att gjorda 

satsningar ska få effekt i form av en fortsatt resandeökning. Vid vissa tider och på vissa sträckor råder det 
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idag (maj 2019) kapacitetsbrist vilket bromsar resandeökningen. Behovsanalysen ger därför att det finns 

fortsatt behov av de medel som tidigare har beslutats för kapacitetsökningar. Utöver detta ser vi att behovet 

av utbyggnad av Öresundstågen till timmestrafik under helger kvarstår vilket inte rymdes i budgeten under 

perioden 2016 – 2019.  

 

En stor post som vi väljer att ta bort i programmet är trafikökning i form av två tågavgångar till Karlskrona. 

Denna fråga flyttas till beslut om en tågstrategi för Blekinge där ambitionen är att ta fram ett förslag för beslut 

under 2021. En fråga som påverkar detta är också mötesspåret i Kallinge som är planerat till 2024. 

 

Sammantaget ger detta två utpekade områden där vi ser nettokostnadsökningar under programperioden:  

 

• Utbyggnad av Öresundståg till timmestrafik helger     3,0 mnkr ramökning från 2021 

• Övriga åtgärder och kapacitetsökningar     3,9 mnkr årlig kostnadsökning från 2017* 

 

* Utöver beskrivna trafiksatsningar bedöms en allmän succesiv övergång till kollektivtrafik enligt 

beskrivning av marknadsandelsmålet leda till behov av utökad kapacitet i form av t.ex. fordon och förare. 

Siffran anger bedömning av årlig utökning av nettokostnadsram i 2017 års penningvärde. 

 

En trafiksatsning där dialog finns med Region Kronoberg är två dubbelturer med direkttåg Karlskrona – 

Växjö. Satsningen skulle minska restiden för pendling mellan städerna vilket ligger i linje med den långsiktiga 

planeringen. Nedan beskrivs bedömd kostnad och möjligt startår. 

 

• Två nya dubbelturer direkttåg Karlskrona – Växjö      9,5 mnkr ramökning från 2023 

  

Övriga kostnader som flaggas för under programperioden är befintlig trafik där nya avtal ska tecknas vilket 

kan leda till kostnadshöjningar. Dessa trafikavtal är Krösatåg, Öresundståg och Serviceresor.  

 

Observera att detta är en information om Region Blekinges bedömning av kostnader för åtgärder som är 

viktiga för att nå uppsatta mål. Beslut om åtgärder och därmed ekonomisk påverkan tas inte genom detta 

dokument utan i ordinarie budgetarbete. För beskrivning av och motiv till åtgärderna se kap. 7 Behovsanalys 

och kap 8 Mål och riktlinjer. Mer detaljer om ekonomin finns i bilaga 5. 
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12 Våra roller 

Detta dokument innebär beslut om mål, riktlinjer och ambitioner som ska ge värdefulla effekter för Blekinge 

genom en bättre kollektivtrafik. Programmet är ett underlag för det fortsatta arbetet men för att besluten ska 

få ett värde är det helt avgörande att det finns en organisation som genomför föreslagna åtgärder och följer 

upp att de får avsedd verkan. Kollektivtrafikens utveckling är därför beroende av att flera delar av samhället 

engageras och här följer några huvudrollsinnehavare. 

  

Invånaren och besökaren 

Många val görs som påverkar samhället. När hen väljer sitt sätt att resa påverkas personens ekonomi, tid och 

miljöbelastning. Hur hen väljer att prioritera dessa olika delar är personligt varför det behövs ett 

ansvarstagande från var och en även om valet påverkas av regler och avgifter som olika myndigheter styr 

över. När många reser finns ett bra underlag för att öka utbudet ytterligare.  

 

Trafikutövaren  

De som är närmast nuvarande och blivande resenärer är de cirka 400 personer som arbetar på bussar, båtar, 

tåg och i taxibilar. Bakom dessa står många i administration och företagsledning som planerar verksamheten i 

trafikföretagen. Den här gruppen av kollektivtrafikexperter vet vad som behöver förbättras och är resenärens 

viktiga kontakt med kollektivtrafikorganisationen varje dag. För att sprida och utbyta kunskap är dock dialog 

mellan trafikföretaget och trafikbeställaren viktigt såväl i form av utvecklande arbete som i utbildningsform. 

Trafikföretagen har fått vara med och påverka detta program och har en viktig roll för att målen ska nås. På 

nationell nivå är fortsatt samarbete mellan trafikföretagens branschorganisationer och RKM:s 

intresseorganisationer SKL och Svensk Kollektivtrafik viktigt för bland annat utveckling av lagar och 

regelverk för resenärens bästa. 

 

Näringsliv 

Näringslivet i Blekinge når många besökare, medarbetare och kunder och påverkar mycket hur man väljer att 

resa. Näringslivet är tydliga med att kollektivtrafiken är viktig för företagsetablering och rekrytering och ser 

gärna att trafiken utvecklas. Det finns många sätt för företag att informera och aktivt påverka resandet hos 

anställda och därmed förbättra sin miljöprofil genom de produkter som Blekingetrafiken och övriga 

kollektivtrafikleverantörer erbjuder. 

 

Kommunerna i Blekinge 

Genom sitt stora arbetsgivaransvar, sitt stora besöksantal och sina möjligheter att styra samhällsplaneringen 

påverkas mycket av hur kollektivtrafiken utvecklas och hur många som väljer kollektivtrafiken. Ett djupt 

samarbete i tidiga skeden mellan kollektivtrafikplanering och samhällsplanering i övrigt är en förutsättning för 

att kunna forma en attraktiv kollektivtrafik. 

 

Region Blekinge 

Region Blekinge är ett samverkansorgan som är inrättat för att hantera länsövergripande frågor. Sedan 2019 

är vård- och hälsofrågor under samma tak som kollektivtrafiken och andra utvecklingsfrågor. 

Kollektivtrafiken är ett av flera redskap för att bygga det Attraktiva Blekinge där renare luft och andra 

hälsofrågor finns med i enlighet med utvecklingsstrategin. En roll för Region Blekinge är att forma ett lag av 

de viktiga aktörerna ovan, samt många andra som inte har nämnts här, och sätta en gemensam kurs mot 

framtidens Blekinge. Slutligen har Region Blekinge uppgiften att analysera måluppfyllelsen för att se att 

åtgärder får avsedd verkan.   
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13 Avslutning, så här går vi vidare 

Blekinge ska vara en attraktiv region där man vill bo och verka i och en region som man väljer för sin 

semestervistelse. För att nå dit behöver Blekinge flyttas närmare landets utvecklingscentra genom bättre 

energieffektiva persontransporter samtidigt som vi utvecklar transportapparaten inom länet. Vi vill erbjuda 

alternativ till bilen för att utveckla grönare och tystare stadscentra som lockar fler besökare. Vi har bra 

möjligheter att bryta trenden där luftföroreningar blir en allt vanligare dödsorsak genom elmobiliteten som nu 

tar fart på riktigt. Landsbygden ska också få bättre kollektivtrafik med pendlingsmöjlighet för fler och en 

utvecklad närtrafik. Utöver attraktiva städer växer besöksnäringen tack vare en utvecklad skärgårdstrafik och 

ett omfattande cykelledsnät. 

  

För att nå dessa effekter krävs mycket arbete och några svåra beslut. En titt i backspegeln visar att den 

ifrågasatta satsningen på Kustpilen som genomfördes 1992 har inneburit 2 miljoner nya resenärer och är 

stommen i Blekingetrafikens utbud. Nu krävs betydligt kortare restider på Kustbanan och en driftssäkrare 

tågtrafik som finns med i planeringen genom infrastruktursatsningar och nya tåg. Kollektivtrafiken är en av 

flera delar av samhällsutvecklingen som behöver samverka för att önskade mål ska nås. Ett exempel är att 

använda de checklistor som nu finns för att kollektivtrafiken ska komma in tidigt i den fysiska planeringen där 

kommunerna i Blekinge har huvudrollen. Vi behöver dels bygga bostäder och målpunkter där 

kollektivtrafiken redan finns. Vid planering av nya områden måste dessutom kollektivtrafiken komma med 

tidigt för att kunna erbjuda konkurrenskraftiga resor. 

  

Blekingetrafiken ser nu en ökad efterfrågan på resor inom kollektivtrafiken. Låt oss hjälpas åt att anpassa 

kollektivtrafiken för att tillgodose önskan om snabba, komfortabla, energieffektiva och hållbara sätt att färdas. 
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   10 mest prioriterade hållplatserna att genomföra under 

perioden 2020-2023 

I målavsnittet i kapitel 8 nämns att vi under kommande programperiod väljer att koncentrera åtgärderna 

gällande tillgänglighetsanpassning till ett antal hållplatser. Detta är viktigt för att göra det tydligt vad som är 

viktigast för trafikens utveckling men allra mest för resenärer med särskilda behov av komfort vid hållplatsen. 

Här följer en förteckning över dessa hållplatser: 

 

Karlskrona 

1. Hållplats Kungsplan, antal påstigande 141 300. Tre hållplats lägen som är i trafik och ingen av dessa 

är tillgänglighetsanpassade. Nya lägen byggs ochtillgänglighetsanpassas. Två befintliga lägen plockas 

bort för att möjliggöra exploatering. 

2. Hållplats Saltö, antal påstigande 67 900. En hållplats i vändslings som saknar kontrast och ledstråk.  

3. Hållplats Amiralitetstorget, antal påstigande 49 400. Två lägen används varav ena läget inte är 

tillgänglighetsanpassat. 

4. Hållplats Gullaberg, antal påstigande 48 600. Två lägen används varav ena läget inte är 

tillgänglighetsanpassat. 

5. Östra Torp, antal påstigande 14100. Ett läge tillgänglighetsanpassat. Behov av två 

tillgänglighetanpassade lägen vid Riksvägen för att minska trafikeringskostnaderna och förbättra 

tillgängligheten till hållplatsen från närliggande bostadsbebyggelse, samt för att minska hastigheten 

förbi Östratorp skolan. 

6. Hållplats Tullskolan, antal påstigande 47 400. Två lägen används varav ena läget inte är 

tillgänglighetsanpassat. 

7. Hållplats Landsvägsgatan, antal påstigande 46 200. Två lägen används och ingen är 

tillgänglighetsanpassad. Hållplatsen används i hög utsträckning av en äldre kundgrupp. 

8. Hållplats Varvet, antal påstigande 45 000. Två lägen används och ingen är tillgänglighetsanpassad. 

 

Ronneby 

9. Hållplats Björkvägen, antal påstigande 9 200. Två lägen används varav ena läget inte är 

tillgänglighetsanpassat. 

 

Olofström 

10. Hållplats Vilshult, antal påstigande 8 300. Två lägen används och inget är till gänglighetsanpassat. 

Detta är Trafikverket som är väghållare. 

 

Utöver dessa nämns här ytterligare fyra hållplatser med många resenärer som behöver anpassas 

11. Hållplats Sparre, Karlskrona. Antal påstigande 39 800. Två lägen används varav det ena läget 
inte är tillgänglighetsanpassat. 

12. Hållplats Kungsmarken centrum, Karlskrona. Antal påstigande 37 700. Två lägen används varav 
det ena läget inte är till gänglighetsanpassat. 

13. Hållplats Polhemsgatan, Karlskrona. Antal påstigande 31 500.Två lägen används varav det ena 
läget inte är till gänglighetsanpassat. 

14. Hållplats Kronotorp, Karlskrona. Antal påstigande 25 600. Två lägen används och ingen är 
tillgänglighetsanpassad. 
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Tillgänglighetsanpassning av hållplatser i Blekinge med mer 

än 20 påstigande per dygn 2018 

I förteckningen nedan visas vilka av våra stora hållplatser i Blekinge län som är "tillgänglighetsanpassade" 

enligt vår definition där följande krav ska vara uppfyllda: 

• Plattform med kantstenshöjd 16 –17 cm 

• Väderskydd med sittbänk (Under förutsättning att det är fysiskt möjligt) 

• Tidtabell 

• Belysning. I väderskydd eller allmän belysning. 

• Nivåfri anslutning till omgivande gång-och cykelvägnät alternativt närliggande väg eller gata 

 

Utöver kraven är ambitionen att hållplatsen har taktila står och kontrastfärg vid kantstenen. 

 

I listan finns information om vilka av hållplatserna som är bytespunkter. Det finns ingen linje i Blekinge där 

samtliga hållplatser är anpassade enligt definitionen. I målformuleringen i kap 8 anges mål om utbyggnadstakt 

och då tas hänsyn i första hand till antalet påstigande vid hållplatsen och inte att prioritera vissa linjer. 

 

Några sammanfattande tal 

Totalt antal hållplatser med mer än 20 hållplatser per dygn:  144 

Totalt antal tillgänglighetsanpassade hpl över 20 påstigande per dygn: 124    (86%) 

Antal ej tillgänglighetsanpassade hållplatser:     20 

Antal tillgänglighetsanpassade bytespunkter:     29     (100%) 

 

Hållplatser med fler än 20 påstigande per dygn 2018 

     
Bytespunkt är markerad med gult     

     
Hållplats Kommun Tillgänglighetsanpassning 

Asarums kyrka Karlshamn Huvudläge   
City Gross Karlshamn Alla Lägen   
Fridhemsgatan Karlshamn Karlshamn Ej anpassad   
Froarpsvägen Karlshamn Alla Lägen   
Gustavsborg Karlshamn Karlshamn Alla Lägen   
Halda Svängsta Karlshamn Alla Lägen   
Hästaryd Karlshamn Alla Lägen   
Högskolan Östra Piren Karlshamn Alla Lägen   
Janneberg Karlshamn Karlshamn Alla Lägen   
Karlshamn Centrum väst Karlshamn Alla Lägen   
Karlshamn Centrum öst Karlshamn Alla Lägen   
Karlshamn Resecentrum Karlshamn Alla Lägen   
Karlshamn Sjukhuset huvudentre Karlshamn Alla Lägen   
Mörrum Bygatan Karlshamn Alla Lägen   
Mörrum Stationsvägen Karlshamn Alla Lägen   
Mörrums kyrka Karlshamn Alla Lägen   
Nya Stan Karlshamn Karlshamn Alla Lägen   
 Karlshamn Alla Lägen   

380



 
 

Offerkällan 

Pukaviks rondell Karlshamn Alla Lägen   
Recordvägen Svängsta Karlshamn Alla Lägen   
Sjukhuset Sölvesborgsv Karlsha Karlshamn Alla Lägen   
Stora vägen Karlshamn Ej anpassad   
Storgatan Asarum Karlshamn Alla Lägen   
Svängsta centrum Karlshamn Alla Lägen   
Svängsta kyrka Karlshamn Alla Lägen   
Väggaskolan Karlshamn Karlshamn Alla Lägen   
Österslättskolan Karlshamn Karlshamn Alla Lägen   
Östralycke Karlshamn Alla Lägen   
Af Chapmangymnasiet Karlskrona Alla Lägen   
Alamedan Karlskrona Karlskrona Huvudläge   
Amiralen Lyckeby Karlskrona Alla Lägen   
Ankaret Karlskrona Karlskrona Alla Lägen   
Annebo Karlskrona Karlskrona Alla Lägen   
Backabo Karlskrona Karlskrona Alla Lägen   
Bastasjö Karlskrona Alla Lägen   
Benabacken Nättraby Karlskrona Huvudläge   
Bergåsa centrum Karlskrona Alla Lägen   
Bergåsa station Karlskrona Alla Lägen   
Bubbetorp Rödeby Karlskrona Alla Lägen   
Campus Gräsvik Karlskrona Alla Lägen   
Carlandravägen Lyckeby Karlskrona Alla Lägen   
Carlemansvägen Lyckeby Karlskrona Alla Lägen   
Chapmansplan Karlskrona Karlskrona Ej anpassad   
Dalby Nättraby Karlskrona Alla Lägen   
Drottninggatan Karlskrona Karlskrona Alla Lägen   
Ekeberg Karlskrona Karlskrona Alla Lägen   
Ekholmen Karlskrona Karlskrona Alla Lägen   
Fågelmara Karlskrona Alla Lägen   
Galgamarkstrappan Karlskrona Karlskrona Alla Lägen   
Gullaberg Karlskrona Karlskrona Huvudläge   
Gullberna Karlskrona Alla Lägen   
Gunnar Torhamns väg Lyckeby Karlskrona Ej anpassad   
Harry Martinsons v Lyckeby Karlskrona Ej anpassad   
Herrgårdsvägen Hästö Karlskrona Huvudläge   
Holmsjö Karlskrona Alla Lägen   
Holmsjö station Krösatåg Karlskrona Alla Lägen   
Hultvägen Karlskrona Karlskrona Huvudläge   
Hässlegårdens förskola Karlskrona Huvudläge   
Hästö Karlskrona Alla Lägen   
Intagsvägen Karlskrona Karlskrona Alla Lägen   
Jämjö centrum Karlskrona Alla Lägen   
Järavägen Karlskrona Alla Lägen   
Karlskrona Amiralitetstorget Karlskrona Huvudläge   
Karlskrona centralstation Karlskrona Alla Lägen   
Karlskrona centrum Parkgatan Karlskrona Alla Lägen   
Karlskrona Lokstallarna Karlskrona Alla Lägen   
Klakebäcksvägen Jämjö Karlskrona Alla Lägen   
Kronotorp Lyckeby Karlskrona Ej anpassad   
Kungsmarken A-huset Karlskrona Alla Lägen   
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Kungsmarken B-huset Karlskrona Alla Lägen   
Kungsmarken centrum Karlskrona Karlskrona Huvudläge   
Kungsmarken C-huset Karlskrona Alla Lägen   
Kungsplan Karlskrona centrum Karlskrona Ej anpassad   
Kvarngatan Karlskrona Karlskrona Alla Lägen   
Kyrkogården Karlskrona Karlskrona Ej anpassad   
Lallerstedts gata Karlskrona Karlskrona Ej anpassad   
Landsvägsgatan Karlskrona Karlskrona Ej anpassad   
Lindesnäs Karlskrona Karlskrona Alla Lägen   
Lyckeby centrum Karlskrona Alla Lägen   
Lyckeby Slottsbacken Karlskrona Alla Lägen   
Långö Karlskrona Ej anpassad   
Marieberg Karlskrona Karlskrona Alla Lägen   
Motellet Karlskrona Karlskrona Alla Lägen   
Mörtövägen Rödeby Karlskrona Huvudläge   
NKT Arena Karlskrona Rosenholm Karlskrona Alla Lägen   
Nättraby E22 Karlskrona Alla Lägen   
Nättraby hörnet Karlskrona Alla Lägen   
Nättraby skola Karlskrona Ej anpassad   
Parkvägen Jämjö Karlskrona Alla Lägen   
Polhemsgatan Karlskrona Karlskrona Huvudläge   
Ramdala Karlskrona Alla Lägen   
Rosenholm Karlskrona Alla Lägen   
Roslundavägen Nättraby Karlskrona Alla Lägen   
Rödeby centrum Karlskrona Alla Lägen   
Rödebyholm Rödeby Karlskrona Alla Lägen   
Rödebyskolan Karlskrona Alla Lägen   
Saltö Karlskrona Karlskrona Ej anpassad   
Saltö torg Karlskrona Karlskrona Huvudläge   
Sjukhuset huvudentrén Karlskro Karlskrona Alla Lägen   
Spandelstorpskolan Lyckeby Karlskrona Alla Lägen   
Sparre Karlskrona Karlskrona Huvudläge   
Stadsträdgården Lyckeby Karlskrona Alla Lägen   
Sturkövägen Karlskrona Alla Lägen   
Sunnadal Karlskrona Karlskrona Alla Lägen   
Södra Hässlegården Karlskrona Alla Lägen   
Toras väg Verkö Karlskrona Ej anpassad   
Torskors Karlskrona Alla Lägen   
Trastvägen Rödeby Karlskrona Alla Lägen   
Tullskolan Karlskrona Karlskrona Huvudläge   
Uranvägen Torskors Karlskrona Ej anpassad   
Varvet Karlskrona Karlskrona Ej anpassad   
Verkö Karlskrona Ej anpassad   
Verkö färjeterminalen Karlskrona Ej anpassad   
Verkö industriområde Karlskrona Ej anpassad   
Östra Torp Lyckeby Karlskrona Alla Lägen   
Gamla torg Olofström Olofström Alla Lägen   
Jämshög Bygatan Olofström Huvudläge   
Olofströms resecentrum Olofström Alla Lägen   
Olofströms station Olofström Alla Lägen   
Vilshult Olofström Ej anpassad   
Almvägen Kallinge Ronneby Alla Lägen   
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Backaryd Ronneby Alla Lägen   
Björkvägen Kallinge Ronneby Huvudläge   
Brandstationen Ronneby Ronneby Alla Lägen   
Fanjunkarevägen Kallinge Ronneby Huvudläge   
Gamla HultaRonneby Ronneby Alla Lägen   
Gångbrogatan Ronneby Ronneby Ej anpassad   
Hallabro Ronneby Alla Lägen   
Hjorthöjden Ronneby Ronneby Alla Lägen   
Kallinge kyrka Kallinge Ronneby Alla Lägen   
Kallinge torg Ronneby Alla Lägen   
Knut Hahnsskolan Ronneby Ronneby Alla Lägen   
Lindvägen södra Kallinge Ronneby Alla Lägen   
Listerby Ronneby Alla Lägen   
Listerby E22 Ronneby Alla Lägen   
Ronneby Resecentrum Ronneby Alla Lägen   
Ronneby Stadshuset/Maxi Ronneby Alla Lägen   
Ronneby torg Ronneby Ej anpassad   
Älgbacken Ronneby Ronneby Alla Lägen   
Falkvik Nexövägen Sölvesborg Alla Lägen   
Hästtorget Sölvesborg Sölvesborg Alla Lägen   
Klosterplan Sölvesborg Sölvesborg Alla Lägen   
Mjällby centrum Sölvesborg Alla Lägen   
Sölvesborg Resecentrum Sölvesborg Alla Lägen   
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Regler hållplatser kommersiell trafik 

Region Blekinge har en generös inställning till kommersiella aktörer som vill köra linjelagd busstrafik i 

Blekinge. Trafiken har ett värde för samhället, som komplement till Blekingetrafiken, varför ledig kapacitet i 

våra hållplatser med tillhörande väderskydd upplåts utan kostnad. Vid kapacitetsbrist kan en prioritering av 

vilka bussar som kan angöra vid olika tider behöva göras. Material som krävs för den kommersiella trafiken 

samt arbetstid som förorsakas av trafikutövaren och innebär en kostnad för Region Blekinge faktureras 

trafikutövaren. 

 

Som förutsättning för användning av hållplatser och för att informera om trafiken på hållplatsen gäller 

villkoren nedan. Dessa regler gäller tillsvidare då en handbok för kommersiella aktörer planeras. Under 

sommaren 2016 kommer stora delar av Karlskronas stadstrafik att omplaneras varför informationen på 

väderskydden också kan behöva bytas i sin helhet. 

 

Annonsering i hållplats med väderskydd 
Tidtabell ska finnas för kommersiell trafik. Region Blekinge ordnar plats, sätter upp tidtabellshållare och 

meddelar vilket format som ska användas, A3 eller A4. Uppsättning av tidtabell sker på anvisad plats av 

trafikutövare. Skötsel och uppdatering av tidtabell utförs av trafikutövare. Skötsel av tidtabellstavla sker av 

Region Blekinge. Tidtabell med fel mått, dåligt underhållna eller utgångna tidtabeller plockas bort av Region 

Blekinge utan skyldighet att informera om detta. Dekal med mått 300x150mm liggande får placeras i gavelruta 

mot körriktning. Dekal ska placeras kant i kant med övriga dekaler. Inga mellanrum mellan andra dekaler och 

profilstolpe får förekomma. Placering sker från vänster till höger utifrån väderskydd sett. Dekal ska vara 

dubbelsidig, en dekal på vardera sidan av gavel ruta. Dekal underhålls av trafikutövare. Dekal som inte har rätt 

mått eller inte är underhållna tas bort av Blekingetrafiken. Ingen rapportering kommer att ske om detta har 

gjorts. 

Annonsering i hållplats med hållplatsstolpe 
Region Blekinge sätter upp tidtabellskassett format A3. Uppsättning av tidtabell sker av trafikutövare. Skötsel 

och uppdatering av tidtabell sköts av trafikutövare. Skötsel av tidtabellskassett sker av Region Blekinge. 

Tidtabell med fel mått, dåligt underhållna eller utgångna tidtabeller plockas bort av Blekingetrafiken. Ingen 

rapportering till respektive utövare kommer att ske om detta har gjorts. 

Ingen annonsering får ske på topptavla. 

Fakturering 
Kostnad för material och arbete som behöver utföras till följd av trafikutövares begäran faktureras till 

självkostnadspris. Gäller ej löpande skötsel av väderskydd och infotavlor. 
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Samrådsredovisning 

Samråd är en central funktion i kollektivtrafiklagen. Beslut om mål och riktlinjer i trafikförsörjnings-

programmet ska bygga på dialog med och kunskap förmedlad av olika samhällsgrupper. Det har därför varit 

viktigt att detta inte har betraktats som informationsmöten utan att dialogen ska reflekteras i det underlag som 

besluten bygger på. Samråden som redovisas nedan har genomförts från sommaren 2018 och fram till ganska 

sent i programmets utvecklingsprocess. Även de samråd som har genomförts sent har varit del av politikernas 

beslutsunderlag. Samråden har genomgående genomförts genom att samrådsparten har informerats om syftet 

med trafikförsörjningsprogrammet och samrådets funktion i processen. Största delen av samrådet har ägnats 

åt att hämta in synpunkter och önskemål som underlag till programmets utformning. Samråden redovisas här 

som referat från respektive sammanträde.  

Resenärer 
Resenärernas synpunkter påverkar kollektivtrafiken varje dag genom dels dialog med Blekingetrafikens 

kundtjänst och samtal med de drygt 300 förarna i Blekinge. Utöver det materialet representeras resenärerna 

här av dels ett urval av våra resenärer i vårt så kallade resenärsråd. Vi bjöd också in länshandikapprådet där 

fyra organisationer som företräder personer med olika typer av funktionsvariation deltog.  

Referat samråd resenärsråd 181219 

Mötets syfte var att få en bild av olika resenärers syn på kollektivtrafiken idag och vad som kan och bör 

utvecklas. Representanterna valdes ut i flera steg. Genom Buss-TV ombads resenärer som ville påverka 

kollektivtrafiken att anmäla sig. Av 26 st som hade motiverat sin medverkan valdes 10 st ut som gav en bra 

spridning i Blekinge över geografi, kön och ålder. På mötet deltog 8 av dessa från hela Blekinge med ålder 

mellan 16 och 75 år och en jämn könsfördelning. Från Region Blekinge deltog undertecknad, Emil Linge, 

Anna Claesson och Pär Welander. 

 

Mötet inleddes med en presentation om både trafiken i Blekinge och Trafikförsörjningsprogrammet som 

dokument och process. Därefter bestod mötet av en öppen dialog där olika frågeställningar fanns med för att 

olika områden i trafiken skulle behandlas.  

 

Nedan följer ett antal punkter som speglar vad som kom fram i dialogen: 

 

• Tillgänglighetsanpassning har utvecklats mycket bra men det finns utvecklingsmöjligheter i 

skärgården där förutsättningarna är svåra både gällande vid bryggor på öarna och på vissa båtar. 

• Säkerheten är viktigt att jobba vidare med, inte minst krävs åtgärder då cykeltrafiken ökar nära 

bussresenärerna. 

• Ojämn nivå på förare. Vissa är jättebra men andra kör dåligt och ger dålig service. Ex används inte 

alltid nigning, fastsättning av rullstol eller ramp. Fortsatt utbildning behövs. 

• Turismbyrån saknar info om skärgårdstrafik 

• Pendlarparkeringar saknas. Prioritering i stadsplanering behövs. Ex N Smedjegatan/Ö Vittusgatan. 

Det är osäkert att lämna cykel vid hållplats. 

• Dålig landsbygdstrafik 

• En förbättrad tågtrafik kräver framförallt förbättrat förtroende med bättre tidhållning. Här behövs 

också bra komfort för de långa resorna vilket kan vara problem då samma tåg används även för korta 

pendlingsrelationer. Även kortare restider är viktigt samt högre turtäthet. 
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• Det fanns olika bilder av hur Ronnebys stadstrafik fungerar efter omläggning. 

• Kustbussen är ett bra alternativ till tåget då bussen är mer tillförlitlig. Störningsinfo för tåg är dålig.  

• Realtidsinfo mycket bra. Gärna på fler hållplatser. Gärna även realtid i app. 

 

Mötet avslutades med information om den fortsatta processen med programmet och att vi behåller 

kontakterna till gruppen om det kan uppstå behov av fler kontakter. 

Referat samråd Länshandikapprådet 181106 

Mötet inleddes med information från Region Blekinge som representerades av Trafikutvecklare Jan 

Johansson, färdtjänsthandläggare Pia Borg Lindblom och undertecknad. Informationen bestod av beskrivning 

av den allmänna kollektivtrafiken, färdtjänsten och den öppna Närtrafiken. Informationen bestod bl.a. av en 

bild av hur trafiken är upplagd, vilka regler som finns och diverse siffror över resenärer och antal 

färdtjänstinnehavare i länet.  

 

Länshandikapprådet representerades av Ingrid Hoffman från Landstinget, Anita Sjödahl från NSPH, Eskil 

Hedberg från allergiföreningen, Jan-Åke Hansson från SRF och Bengt Johansson från DHR. 

 

Här följer inspel och önskemål som framkom under mötet. Flera i gruppen framförde önskemål om att ha en 

fortlöpande dialog i någon samverkansgrupp. Den enklaste lösningen kanske är att någon från 

Blekingetrafiken regelbundet deltar i länshandikapprådet. Ingrid Hoffman framförde att det ofta finns 

klagomål på sjukresorna vilka skulle kunna hanteras vid regelbundna träffar mellan planerare, sjukvården och 

resenärerna. 

 

Gällande busstrafiken framfördes att det är svårt för synskadade när flera bussar står på rad utan egen 

hållplats. Från allergiföreningen önskades rökfria hållplatser vilket inte kan genomföras idag av juridiska skäl. 

I den öppna Närtrafiken är kontantkravet ett problem, en fråga som finns med när nytt biljettsystem införs 

under 2019. Gällande tågen önskades utrop på stationerna vid alla avgångar och ankomster. 

skärgårdstrafiken och den lokala trafiken. Gällande tillgängligheten saknas mycket enligt deltagarna och 

fortsatt dialog önskas. Bl.a. sätts ibland turistbussar in som tågersättning vilka inte är tillgänglighetsanpassade. 

Avslutningsvis skickade mötet med att vi ska tänka jämlikhet och inte bara jämställdhet där funktionsnedsatta 

är en viktig grupp i samhället.  

  

Mötet avslutades med information om den fortsatta processen med programmet. Deltagarna önskade 

förslaget utskickat till samtliga föreningar för remissvar. Även bilder från dagens presentation beslutades 

skickas till deltagarna. 

 

Blekinges kommuner 
Kommunerna i Blekinge är viktiga för kollektivtrafikens utveckling dels genom kunskap om invånarnas 

behov och dels genom att infrastrukturen i kommunerna, inte minst i centralorterna, till stor del påverkar 

kollektivtrafikens konkurrenskraft. Kommunstyrelsernas arbetsutskott besöktes och här följer referat från 

dessa möten. 

Referat samråd KSAU Karlshamn 190219 

Mötet inleddes med information från Region Blekinge som bestod av bildspel med kommentarer från Peter 

Christensen som beskrev kollektivtrafikens roll för Blekinge, Magnus Forsberg som beskrev 

Trafikförsörjningsprogrammets syfte och process samt Sören Bergerland som beskrev tankar om olika 

utvecklingsfrågor gällande trafiken. 
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Gällande landsbygdstrafiken beskrevs Hämta-projektet som en möjlig dellösning där samåkning ger större 

tillgänglighet till de privata resurser som finns. En fråga som kom upp var relationen till taxi där Sören ville se 

lindrigare krav gällande beskattning av inkomster för att inte den ekonomiska vinsten med att dela resurser 

blir för liten i förhållande till insatsen. 

 

Tågtrafiken blev en stor fråga på mötet där KSAU gav en tydlig bild av att man vill ha snabba förbindelser 

med Malmö/Köpenhamn och där man saknade förbindelser mot Blekinge på kvällen för att klara resor från 

kontinenten. Tidhållning och stabilitet betonades som viktiga krav och Sören meddelade att många åtgärder 

som görs de närmaste åren syftar till detta. Karlshamns kommun såg gärna att Öresundståget snabbas upp för 

att bara stanna en gång per kommun och kompletteras med ett lokalt tåg med stopp bl.a. i Åryd Bra 

förbindelser med flyget är viktigt enligt Karlshamn men om det är Ronneby eller Kastrup kan diskuteras. 

Gällande Sydostlänken var kommunen positiv till persontrafik och man kunde tänka sig 

Stockholmsförbindelser via Älmhult. 

 

Andra frågor var bättre Växjöförbindelser, busstopp i Åryd och vad det nya biljettsystemet kommer att 

innebära. Man såg positivt på utveckling av skärgårdstrafiken och den lokala trafiken.  

 

Mötet avslutades med information om den fortsatta processen med programmet med bl.a. en workshop i 

Jämshög 8 mars där ledamöterna var välkomna och remissen på programmet som inträffar under hösten. 

 

Referat samråd KSAU Karlskrona 190305 

Mötet inleddes med information från Region Blekinge som bestod av bildspel med kommentarer från Peter 

Christensen som beskrev kollektivtrafikens roll för Blekinge, Magnus Forsberg som beskrev 

Trafikförsörjningsprogrammets syfte, vad vi har uppnått under gällande programperiod 2016 - 2019 och 

process samt Sören Bergerland som beskrev tankar om olika utvecklingsfrågor gällande trafiken. 

Undertecknad refererade också kort till Karlskrona kommuns ÖP som bland annat innehåller 5000 planerade 

bostäder till 2030, snabbare bussturer, grönare stadskärna och minskning av biltrafikens inverkan på miljön. 

 

Ledamöterna i KSAU tog upp ett antal punkter. Man önskade effektivare användning av fordonen genom att 

bussar som tomkör efter sista tur skulle kunna linjeläggas. Sören förklarade dock att det med nuvarande 

avtalskonstruktion innebär större kostnader. Ordföranden meddelade att man planerar ett ärende om gratis 

kollektivtrafik för äldre i lågtrafiktid. Man tog upp cykel på buss och Sören beskrev läget med att utredning 

pågår. En tanke är att det kanske skulle behövas bokningssystem för att veta att cykeln får plats. Region 

Blekinge jobbar också med tankar om lånecyklar vid stationer, sätt att parkera sin cykel på ett säkert sätt och 

att utveckla länets cykelleder.  

 

Landsbygdsfrågan kom upp och olika aspekter diskuterades. Olika signaler gavs i frågan om 

pendlarparkeringar. Någon tyckte att trafik för boende nära centrum skulle prioriteras medan andra tyckte 

vårt förslag om pendlarparkering i bra lägen i förorter var positivt. Detta är en av flera frågor där samverkan 

mellan kommun och region behöver förbättras. Man eftersökte också bättre kollektivtrafik till Göteborg där 

Sören beskrev dialogen om trafik via Hässleholm och Halmstad.    

 

Mötet avslutades med information om den fortsatta processen med programmet med bl.a. en workshop i 

Jämshög 8 mars där ledamöterna var välkomna och remissen på programmet som inträffar under hösten. 
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Referat samråd KSAU Olofström 190319 

 
Mötet inleddes med information från Region Blekinge som bestod av bildspel med kommentarer från Peter 

Christensen som beskrev kollektivtrafikens roll för Blekinge och Magnus Forsberg som beskrev 

Trafikförsörjningsprogrammets syfte och process samt tankar om olika utvecklingsfrågor gällande trafiken. 

Sören Bergerland kompletterade med inspel i trafiktekniska frågor. Undertecknad refererade också till tydliga 

ställningstaganden i Olofströms översiktsplan från 2012 som väl fungerande infrastruktur och 

kommunikationer, Sydostlänken ska byggas, bra förbindelser med Malmö/Köpenhamn och kollektivtrafik är 

generellt viktig för Olofströms kommun  

 

Efter föredragning bestod mötet av flera frågor där undertecknad kunde informera deltagarna vilket inte hade 

bäring på trafikförsörjningsprogrammet. Nedan följer de punkter vi tog med oss från mötet som vi tolkade 

som inspel till programmet och den kommande planeringen av kollektivtrafiken. 

 

En ledamot tyckte priserna på längre resor inom Blekinge är för höga. Sommarkortet är positivt men behöver 

marknadsföras bättre. Man önskade åtgärd av hållplatsen vid Maxi på trafikverkets väg. Den allmänna 

kollektivtrafiken till Kyrkhult och Gränum ansågs inte tillräcklig. Den öppna närtrafiken borde utökas och 

marknadsföras mer vilket Sören besvarade med att detta är dyra resor. Förbindelserna mot Bromölla och 

Älmhult är viktiga och fungerar väl idag. Länsgränserna utgör fortfarande ett visst hinder då priserna är högre 

än inom länet. Två tekniska frågor om cykel på buss och begränsad plats för rullstol på linje 600 togs också 

upp.  

 

Mötet avslutades med att undertecknad informerade om den fortsatta processen med programmet där en 

remissperiod gällande förslaget planeras efter sommaren och att slutligt beslut planeras efter årsskiftet. 

 

Referat samråd KSAU Ronneby 190325 

Mötet inleddes med information från Region Blekinge som bestod av bildspel med kommentarer från Peter 

Christensen som beskrev kollektivtrafikens roll för Blekinge och Magnus Forsberg som beskrev 

Trafikförsörjningsprogrammets syfte och process samt tankar om olika utvecklingsfrågor gällande trafiken. 

Sören Bergerland kompletterade med inspel i trafiktekniska frågor. Undertecknad refererade också till tydliga 

ställningstaganden i Ronnebys nyantagna översiktsplan. I anknytning till kollektivtrafiken tar ÖP:n upp att 

god infrastruktur och bra kommunikationer med förnybara drivmedel är viktigt för en bra livsmiljö. En större 

arbetsmarknadsregion stimuleras av bra regional kollektivtrafik. I städer och tätorter ska gång, cykel och 

kollektivtrafik vara normgivande och bebyggelse ska planeras för att stärka underlag till kollektivtrafik. Man 

önskar också att Hallabro, Backaryd; Kallinge, Bräkne-Hoby, Listerby och Ronneby utvecklas som noder till 

kollektivtrafiken. Slutligen är man positiv till mötesstation i Kallinge enligt Trafikverkets ÅVS.  

 

Nedan följer de punkter vi tog med oss från mötet som vi tolkade som inspel till programmet och den 

kommande planeringen av kollektivtrafiken. 

 

Landsbygdstrafik är viktigt där samåkning och skolresor sågs som alternativ till reguljära busslinjer. Frågan 

om gratis resor för pensionärer togs upp där kommunen ombads framställa önskemål till Region Blekinge för 

att försöka hitta lösning. Ledamöterna såg också gratisresorna för skolungdomar som ett bra initiativ som 

man hoppas kommer till stånd även i år. Man ville också undersöka möjligheterna till utbyggd öppen 

närtrafik. Man såg mycket positivt i den nyomlagda stadstrafiken i Ronneby men saknade trafiken över 
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Utmarksvägen och Espedalen. Sören försvarade förändringen och ville återkomma till en utvärdering efter lite 

längre tid. 

 

Slutligen var ledamöterna mycket bestämda gällande nytt mötesspår i Ronneby som man ville ha placerat vid 

flyget för möjlighet att anordna förbindelse mellan tåg och flyg. Man hänvisade till skatteväxlingsuppgörelse 

där formulering ska finnas som stödjer station vid Ronneby flygplats.   

 

Mötet avslutades med information om den fortsatta processen med programmet där en remissperiod gällande 

förslaget planeras efter sommaren och att slutligt beslut planeras efter årsskiftet. 

 

Referat samråd KSAU Sölvesborg 190312 

Mötet inleddes med information från Region Blekinge som bestod av bildspel med kommentarer från Peter 

Christensen som beskrev kolleketivtrafikens roll för Blekinge och Magnus Forsberg som beskrev 

Trafikförsörjningsprogrammets syfte och process samt tankar om olika utvecklingsfrågor gällande trafiken. 

Undertecknad refererade också till tydliga ställningstaganden i Sölvesborgs kommande översiktsplan som 

samspel kollektivtrafik – bebyggelse, bygga nära kollektivtrafiken för minskad klimatbelastning, att man ser 

positivt på upprustning av Blekinge Kustbana och att Sydostlänken är viktig för Sölvesborgs kommun.  

 

Nedan följer inspel till programmet och den kommande planeringen av kollektivtrafiken som framkom av 

mötet. 

 

Ledamöterna önskade översyn av förbindelser från Näsum och Bromölla till Sölvesborg som man ansåg hade 

försämrats. Förbindelserna är viktiga för utbytet av skolelever mellan kommunernas skolor. Ledamöter såg 

gärna att man kunde ha mindre fordon i kollektivtrafiken då många turer har låg beläggning och framförde att 

Pågatågen, som ger halvtimmestrafik till Kristianstad och Karlshamn, är viktiga för kommunen.  

 

Mötet avslutades med information om den fortsatta processen med programmet där en remissperiod gällande 

förslaget planeras efter sommaren och att slutligt beslut planeras efter årsskiftet. 

 

Region Blekinges politiska nämnder 
Under processen har det varit viktigt att före en dialog med politikerna i Region Blekinge för att få inspel som 

underlag till kommande förslag. Samråden genomfördes sent i processen när de nyvalda ledamöterna var 

samlade. 

 

Referat trafiknämnden 190228 

Mötet inleddes med information enligt bilagd presentation som beskrev kollektivtrafikens roll för Blekinge, 

trafikförsörjningsprogrammets syfte, vad vi har uppnått under gällande programperiod 2016 - 2019 och 

process samt olika utvecklingsfrågor gällande trafiken.  

 

Ledamöterna i trafiknämnden tog upp ett antal punkter. Efter det goda resultatet av snabbussatsning främst i 

Karlskrona önskades mer av dessa. Tillgänglighetsanpassning togs upp som en viktig fråga och att man 

behöver se individens behov som skiftar mycket. Man önskade att planeringen ser över anslutningar mellan 

olika linjer som inte alltid passar. Även kvällsturer ansågs viktiga för servicenäringen i städerna. Sören tog 

upp, vilket stöddes av nämnden, att ambitioner i trafikförsörjningsprogrammet ska vara prissatta för att 
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tydliggöra vad en viss trafiknivå innebär ekonomiskt. En tanke togs upp om att anordna allmänna 

informationsmöten under remissperioen. 

 

Mötet avslutades med att undertecknad informerade om den fortsatta processen med programmet med bl.a. 

en workshop i Jämshög 8 mars där ledamöterna var välkomna och remissen på programmet som inträffar 

under hösten. Tidplanen för remiss- och beslutsprocess presenterades med kommentaren att Region Blekinge 

administrativa chef Helene Håkansson hade beskrivit tidsplanen som rimlig och möjlig. 

 

Referat Regionala utvecklingsnämnden 190301 

Mötet inleddes med information enligt bilagd presentation som beskrev kollektivtrafikens roll för Blekinge, 

trafikförsörjningsprogrammets syfte, vad vi har uppnått under gällande programperiod 2016 - 2019 och 

process samt olika utvecklingsfrågor gällande trafiken.  

 

Ledamöterna i RUN tog upp ett antal punkter. 2-timmarsmålet för tågtrafiken bedömdes som viktigt 

samtidigt som mötesspåret i Kallinge skulle placeras så nära flygplatsen som möjligt enligt önskemål främst 

från näringslivet för att i ett senare skede kunna ge tågstopp nära flygplatsen vilket är en del av 

skatteväxlingsuppgörelsen. Spjutsbygd nämndes också som möjligt tågstopp. Undertecknad kommenterade 

att fler tågstopp kan utgöra hinder för att nå tvåtimmarsmålet. Åryd nämndes som viktigt att förse med stopp 

för Kustbussen. Cykel på buss och förbättrade parkeringsmöjligheter vid tågstationerna ansågs också som 

viktigt. Inspel gjordes att bussar och hållplatser idag inte når tillräckliga nivåer gällande 

tillgänglighetsanpassning. Landsbygden togs upp som ett viktigt område för kollektivtrafiken. Inspel gjordes 

också om lägre priser i kollektivtrafiken. 

 

Mötet avslutades med att undertecknad informerade om den fortsatta processen med programmet med bl.a. 

en workshop i Jämshög 8 mars där ledamöterna var välkomna och remissen på programmet som inträffar 

under hösten. 

 

Övriga samråd 

 

Referat samråd nationella organisationer 181205 

Följande organisationer och deltagare medverkade: 

BTH, Henrik Ny 

Länsstyrelsen Blekinge, Anna Thyrvin 

Landstinget Blekinge, Pia Lindahl och Oscar Kask 

Trafikverket, Malin Dahlberg och Veronika Sörvik 

Boverket, Magnus Jacobsson 

Region Blekinge, Peter Hermansson, Sören Bergerland, Sarah Ericsson, Magnus Forsberg 

 

Magnus Forsberg informerade om förutsättningarna för trafikförsörjningsprogrammet, Region Blekinges 

ambitioner och processen för att ta fram trafikförsörjningsprogrammet.  

 

Henrik Ny, BTH, presenterar visionsarbete, bland annat om hur man kan gå mot ett fossilfritt samhälle. 

”Peak Oil”, skillnaden mellan att hitta och att använda olja, samt den brist som uppstår. Även utsläpp, CO2-

koncentrationer och konsekvenser i form av ökade temperaturer. Visar ”budget” för hur mycket avgaser vi 
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kan släppa ut i Sverige, utbrutet ur den globala budgeten. Tankar som uppkom är att det är kommande 

bussupphandling är den sista för att faktiskt nå de mål som har satts upp i t.ex. Parisavtal. 

 

Programmets målområden lades som grund för mötet och gruppen var eniga i att stora insatser behövs för att 

ändra vårt sätt att resa. Tvåtimmarsmålet mellan Karlskrona och Malmö är viktigt för tågets konkurrenskraft 

och även turfrekvensen. Skärgårdstrafiken är viktigt för Blekinge som län. Sydostlänkens betydelse för såväl 

gods som persontrafik diskuterades. Drivmedelsfrågan var uppe med el som den starkast växande trenden där 

BTH ser i sin forskning att elfordon är mest miljö- och klimatvänliga men även kommersiellt starka då 

kostnadsutvecklingen är gynnsam. Även samhällsplanering med vikten av gemensam planering för att nå 

långsiktiga mål diskuterades.  

En avslutande diskussion fördes i gruppen. Vad är slutmålet, ska alla åka kollektivt? För att marknaden inte 

ska bli uppdelat (då kollektivtrafiken har svårt att nå alla), så kanske andra färdmedel behövs i 

kollektivtrafiken också. Viktigt att hitta lösningar för att nå boende på glesbygden. Nöjdhetsmålet är viktigt att 

ha med, eftersom förtroende från resenärerna är viktigt.  

 

Referat samråd Trafikföretag 181113 

Trafikföretagen representerades av Stefan Karlsson från Småland/Blekinge bussbranschförening och 

Bergkvarabuss, Martin Jocobsson från Bergkvarabuss, Linda Olsson och Håkan Varenhed från Affärsverken 

samt Elisabeth Åberg Pettersson och Magnus Pettersson från Trossöbuss. 

 

Mötet inleddes med information från Region Blekinge där undertecknad visade bildspel om 

trafikförsörjningsprogrammets uppbyggnad, syfte och olika målsättningar. Trafikchef Pär Welander beskrev 

dagens allmänna kollektivtrafik. Trafikdirektör Sören Bergerland kompletterade informationen. 

 

Här följer en redovisning av de inspel och kommentarer som trafikföretagen önskade att vi tog med i arbetet 

med programmet och i planeringen av kollektivtrafiken. Båttrafiken ansågs som viktigt för Blekinge, en 

profilfråga då Blekinge förknippas med skärgården. Turister och besökare ger intäkter och underlag för 

näringslivet. Evenemangstrafiken är uppskattad och ger kontakt med nya resenärer. Landsbygdstrafiken 

betraktades som kostnadsdrivande utan att kunna konkurrera med bilen. Busstrafikföretagen såg fram emot 

nytt avtal om tågersättningstrafik. Servicen till resenärerna kan bli bättre om högre ersättning ges vid 

beredskap mm. Gällande tågtrafiken ansågs högre tillförlitlighet viktigare än ytterligare utbyggnad. 

 

Gällande kommersiell trafik såg företagen små möjligheter på bussidan. Högre p-avgifter skulle behövas vid 

flyget för fler bussresor. Vid frågan om eventuell upphandling av flygbusstrafiken var man öppen för dialog. 

 

Området med ny teknik berördes. Eldrift ansågs möjlig både i buss- och båttrafiken. Viktigt att upphandling 

utformas även för mindre bolag vilket man ansåg var kvalitetsdrivande. Förarlös trafik ansågs ligga långt fram 

i tiden gällande busstrafik med större volymer. Gällande cykel på buss finns krav i Kronobergs regionala 

busstrafik där man inte kör med låggolvsbuss. 

 

Utbildningskrav bör finnas i upphandlingar men ska skötas av entreprenören då man kan kombinera med 

företagsinformation. 

 

Slutligen betonade Trossöbuss att anbudspaket borde vara mindre än tidigare för att locka fler anbudsgivare 

och för att fler trafikutövare i samma län ger kvalitetsutveckling. 
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Mötet avslutades med att undertecknad informerade om den fortsatta processen med programmet 

 

Referat samråd regionala kollektivtrafikmyndigheter 181217 

Samrådet genomfördes under ett ordinarie möte mellan de regionala kollektivtrafik-myndigheterna i södra 

Sverige. På mötet representerades grannregionerna, Kalmar, Kronoberg och Skåne samt Halland och 

Jönköping. Undertecknad informerade om våra planer gällande trafikförsörjningsprogram 2020 – 2023. Mötet 

såg positivt på ambitionerna och såg att det kunde vara bra med samordning på vissa områden som 

definitioner och gemensam trafik. De positionspapper som har tagits fram beskriver gemensamma mål. 

Kommersiell trafik och tillgänglighet är andra områden där regionerna kan samarbeta och erbjuda liknande 

upplägg mot trafikföretag och resenärer. Frågan om Sydostlänken togs upp där Skåne visade formuleringar i 

deras förslag till nytt trafikförsörjningsprogram där Sydostlänken nämndes men det fanns inga beslut om 

trafik på Sydostlänken och programmet skulle remissbehandlas före beslut. Kronoberg hade inte behandlat 

frågan om Sydostlänken men såg fram emot en dialog. 
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Remissversion av 
Trafikförsörjningsprogram 2020 – 2023 

Bilaga 4 Referat strategiska dokument 
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Referat från strategiska dokument 

Trafikförsörjningsprogrammet är en beskrivning av hur kollektivtrafiken på bästa sätt ska bidra till att 

politiskt beslutade ambitioner för Blekinge uppnås. Ambitionerna är väl illustrerade i ett antal dokument där 

mycket resurser har lagts på att ta fram politiska mål och riktlinjer för Blekinges utveckling. I detta avsnitt ger 

vi en bild av hur vi tolkar Region Blekinges regionala utvecklingsstrategi, länstransportplan och cykelstrategi, 

länsstyrelsens Klimat och energistrategi, kommunernas översiktsplaner och gällande 

trafikförsörjningsprogram. Denna sammanställning är en viktig grund för vad kollektivtrafikens roll i Blekinge 

ska vara och hur trafiken ska utformas. 

Regional utvecklingsstrategi för Blekinge 2014 - 2020 
”Attraktiva Blekinge” är länets regionala utvecklingsstrategi. Den är framtagen och beslutad av Region 

Blekinge, och aktualiserades 2018. Uppdateringen förtydligar den gemensamma färdriktningen för en hållbar 

utveckling i Blekinge och sätter Agenda 2030 i toppen på pyramiden som beskriver vad som styr regionens 

arbete. Eftersom Blekinge är beroende av att attrahera invånare och besökare är aspekter som god livskvalitet, 

bra infrastruktur och ett rikt arbetsliv viktigt. Därav innehåller ”Attraktiva Blekinge” fyra övergripande 

insatsområden; Bilden av Attraktiva Blekinge, Livskvalitet, Arbetsliv samt Tillgänglighet.  

 

Idag står Blekinge inför en utmaning där resande och pendling ökar men infrastrukturkapaciteten inte är 

tillräcklig. Långa pendlingstider hämmar arbetsmarknadens utvidgning och skapar en avlägsenhet i länet. 

Parallellt med detta står vi inför klimatutmaningar där transporter står för närmare hälften av de 

klimatpåverkande utsläppen. Detta medför att satsningar och åtgärder för god infrastruktur och kollektivtrafik 

är nödvändiga. Under insatsområde ”Tillgänglighet” beskrivs det hur satsningar på hållbara transportsystem 

och god kollektivtrafik kan skapa större, mer dynamiska arbetsmarknadsområden och knyta samman Blekinge 

med övriga Sydsverige. Genom att främja gång-, cykel- och kollektivtrafik kan man minska bilberoende och 

därmed minska klimatpåverkande utsläpp.  

 

I övrigt innehåller ”Attraktiva Blekinge” kopplingar till en rad andra strategier och dokument; kommunernas 

översiktsplaner, regionala planer, den nationella strategin för hållbar regional tillväxt, Östersjöstrategin, 

Europa 2020 samt Agenda 2030. Agenda 2030 innehåller 17 globala mål för en hållbar utveckling, och vilka 

genomsyrar ”Attraktiva Blekinge” som ett horisontellt perspektiv. Det tydligaste målet har nummer 13 och 

uppmanar oss att ”vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och deras konsekvenser”. 

(Region Blekinge, 2018) 
 

Utvecklingsstrategin finns i sin helhet på Region Blekinges hemsida www.regionblekinge.se. 

Länstransportplan för Blekinge 2018 – 2029  
Planen är framtagen samt beslutad av Region Blekinge, och redovisar prioriterade åtgärder för Blekinges 

infrastrukturutveckling fram till år 2029. I dokumentets förord skriver regionstyrelsens ordförande att 

infrastruktur och transporter är en viktig del i att skapa ett attraktivt Blekinge. Blekinges strategiska läge för 

kopplingar över Östersjön, och även kopplingar till övriga delar av Sverige, lyfts fram och därmed understryks 

vikten av goda transporter. Satsningar på att stärka Blekinges roll i landets transportsystem beskrivs där 

samfinansiering är viktigt för utveckling av hållbart och ökat resande samt godstransporter på järnvägen. 

Åtgärderna i länstransportplanen syftar även till att knyta samman Blekinge med Sydsverige för att minska 

avstånd genom kortare restider och på så vis stärka och utvidga arbetsmarknaden. Genom 
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länstransportplanen ska kommunerna kunna skapa hållbara stadsmiljöer där fler väljer cykeln eller bussen 

framför bilen för korta resor.  

I kapitlet ”Blekinges position i Sydsverige” beskrivs närmare 60% av länets befolkning bo i städer och 

kustnära orter med närhet till stationer längs Blekinge kustbana. Allt fler invånare beräknas också komma att 

bo i stationsnära lägen vilket skapar ytterligare underlag för utveckling av tågtrafiken. Ett konkret mål i planen 

är att minska restiden mellan Karlskrona och Malmö till två timmar, vilket kräver högre kapacitet och 

uträtningar av banan. För att minska restider och även nå målet om två avgångar per timme på Blekinge 

Kustbana föreslås det i det senare kapitlet ”Motiv för prioriteringar och åtgärder i planen” bland annat en ny 

mötesstation i Kallinge. Den samhällsekonomiskt mest effektiva placeringen ur ett restidsperspektiv är i det 

gamla stationsområdet i Kallinge. Kostnaden beräknas då till 105 mkr. 

 

I kapitlet ”Gränsöverskridande samverkan mellan olika planer” pekas specifika satsningar ut som särskilt 

viktiga för den regionala utvecklingen, baserat på vad som tidigare har föreslagits i de Sydsvenska 

prioriteringarna. Tre av dessa satsningar rör kollektivtrafiken: 

• Sydostlänken, vilket innebär en upprustning av banan mellan Olofström och Älmhult samt en 

utbyggnad av länken till Blekinge kustbana. 

• Blekinge kustbana, då det i nationell plan har föreslagits etappvisa åtgärder för att minska restider och 

möjliggöra högre turfrekvens. 

• Kust- till kustbanan, med östlig sträckning av ny stambana och stationsläge vid Växjö samt åtgärder 

för att minska restider.  

 

De sydsvenska prioriteringarna är baserade på den gemensamma systemanalys som togs fram för Sydsveriges 

infrastruktur och vars prioriterade områden föreslås fungera som utgångspunkt i planeringen. Två av dessa 

prioriterade områden rör kollektivtrafiken: 

• Interregional tillgänglighet, det vill säga att utbyggnaden av nya stambanor bör starta från 

storstäderna och samordnas med sidobanorna och den regionala tågtrafiken för att skapa en 

nödvändig regional tillgänglighet. 

• Sammanknutet Sydsverige. Den flerkärniga strukturen med tillväxtmotorer och regionala kärnor bör 

tillvaratas genom bland annat ett fungerande järnvägsnät. Även satsningar på fossilfri busstrafik och 

cykelvägnät som ersätter bilen korta sträckor är nödvändigt. 

 

Angående ekonomi framgår det bland annat i dokumentet att åtgärder av brister i Blekinge kustbana är 

prioriterat och att avsiktsförklaring om samfinansiering är upprättad. För cykelåtgärder utgår man, som i 

tidigare länstransportplan, från att berörda kommuner medfinansierar 50%. (Region Blekinge 2018) 

 

Länstransportplanen finns i sin helhet på Region Blekinges hemsida www.regionblekinge.se. 

Regional cykelstrategi för Blekinge 2018 – 2029 
Det är den första regionala cykelstrategin för Blekinge och den är framtagen samt beslutad av Region 

Blekinge 2017. Syftet med strategin är att främja cyklingen i länet genom att bygga ut cykelinfrastrukturen och 

uppmuntra till en ökad cykling. En viktig del i detta är att skapa kombinationer mellan cykling och andra 

färdmedel som tåg, buss och båt för att på så vis kunna minska bilberoendet och därmed även minska 

klimatbelastning och ytbehovet i städerna.  

 

Att samordna cykling med kollektivtrafik kan till exempel handla om åtgärdsinsatser kring cykelparkeringar 

och tillgänglighet vid järnvägsstationer och större busshållplatser. 
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Strategin innehåller ett kapitel som handlar specifikt om cykeln i förhållande till kollektivtrafiken. I det kapitlet 

beskrivs kollektivtrafiken vara en viktig aspekt för att kunna pendla utan att behöva använda bilen. Eftersom 

restiden är viktig vid pendling och kollektivtrafiken inte kan komma tillräckligt nära bostäder och målpunkter 

utan att restiden blir för lång, är det viktigt att kombinera den med cykling. För att göra detta krävs det en 

koordinering av cykelvägar, hållplatser och stationer samt möjlighet till cykelparkering och då gärna med tak. 

Mål finns även om att se på möjlighet att kunna ta med sig sin cykel ombord på kollektivtrafiken.  

 

I kapitlet ”Mål, riktlinjer och rekommendationer” listas en rad konkreta mål för cykling tillsammans med 

ansvariga aktörer. För cykel och kollektivtrafik sätts bland annat målen att senast 2019 ska kommunala 

och/eller regionala cykelvägnät vara anslutna till stationer och strategiska bytespunkter. Senast 2018 ska 

regelverk och rutiner för cykeltillgänglighet på buss- och båtlinjer ha tagits fram, och avgiften för cykel i 

tågtrafiken inom länet ska ha tagits bort. 

 

Cykelstrategin finns i sin helhet på Region Blekinges hemsida. 

 

Klimat- och energistrategi 2017 – 2020 
Uppdraget att ta fram klimat- och energistrategier är tilldelat länsstyrelserna av regeringen. Den nuvarande 

klimat- och energistrategin för Blekinge togs fram 2013 och reviderades 2017 med ett uppdaterat 

åtgärdsprogram. Strategin utgår från regeringens vision om ett klimatneutralt Sverige år 2045 och innehåller 

även fyra målbilder för år 2020: 

• Minskad energianvändning: Blekinge har blivit energieffektivt och behovet av energi har minskat. Genom 

smarta och tekniska lösningar, lyckade aktiviteter och kampanjer har beteendeförändringar kring 

energianvändning noterats. 

• Förnybar energi: Tack vare ett krafttag inom industrin har Blekinge gått från 60% till 80% förnybar energi, och 

även inom transportsektorn har bilanvändandet minskat samtidigt som fordonen har blivit effektivare. Den 

regionala elproduktionen har ökat till 50% till följd av vindkraft, kraftvärme och solceller. 

• Transporter: Transporters totala energianvändning är nere på 1990 års nivå och det finns stor variation på 

förnybara drivmedel som har lett till att man har överträffat målet om 15% förnybart bränsle. Bussar drivs på 

icke-fossilt bränsle och bilanvändandet har minskat till förmån för kollektivtrafik och cykel.  

• Engagera flera: Till följd av ökad kunskap och medvetenhet arbetar fler människor aktivt för en hållbar 

utveckling. Hållbar utveckling är också en integrerad del i all skolundervisning.  

 

Inom respektive fokusområde samt inom det övergripande målet om minskade växthusgasutsläpp finns det 

utpekade mål för Blekinge kopplade till EU:s och Sveriges klimat- och energimål för 2020. I samband med 

revideringen 2017 integrerades klimat- och energiåtgärderna i miljömålens åtgärdsprogram, och klimat- och 

energiåtgärderna återfinns sammanställda i en bilaga till strategin. För varje åtgärd finns huvudaktör med 

ansvar för att initiera och genomföra åtgärden, samt medaktörer med ansvar för att bidra till genomförandet 

av åtgärden. Till exempel står Region Blekinge listad som huvudaktör vid åtgärden att efterfråga fossilfria 

drivmedel vid upphandling av fordon, transporter och varuleveranser, samt som medaktör för åtgärder kring 

informationskampanjer om samåkning och hållbar arbetspendling. (Länsstyrelsen Blekinge, 2018) 

 

Klimat- och energistrategin finns i sin helhet på Region Blekinges hemsida. 
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Kommunernas översiktsplaner 
Kollektivtrafiken har generellt sett en stor plats i våra fem kommuners översiktsplaner. Vanliga budskap är att 

bygga för att möjliggöra energieffektiva transporter för att både bidra till miljö- och klimatmål och för att ge 

invånarna möjlighet att resa med kollektivtrafiken. Samtliga kommuner ser förbindelser till/från 

storstadsområden som mycket viktiga medan ambitionerna för den lokala trafiken varierar beroende på 

underlag för frekvent stadstrafik. I det följande lyfts några ytterligare skrivningar i respektive kommun. 

 

Karlskrona – översiktsplan 2030 

Här nämns kollektivtrafiken som en faktor i samband med förtätning och funktionsblandning när 5000 

bostäder planeras byggas fram till 2030. Bussnätet ska utvecklas med gena snabba linjer. I planstrategin 

nämner man en ”Grönare stad” som har stor betydelse för bl.a. folkhälsan. För att skapa en bättre stadsmiljö 

är det viktigt att minska biltrafikens inverkan och förbättra förhållandena för gång-, cykel och kollektivtrafik. 

En förbättrad kollektivtrafik ska stödjas med bebyggelse i befintliga stråk där Gullberna station nämns som ny 

knutpunkt. Kollektivtrafikens framkomlighet ska förbättras vilket främjar resande och bättre miljö och en 

aktiv parkeringspolicy ger kollektivtrafiken bättre konkurrenskraft. En levande landsbygd är en annan del av 

strategin och bebyggelseutveckling ska ske företrädesvis norrut mot Rosenholm, Rödeby och Kättilsmåla. I 

framtiden ska spårtrafik vara möjligt till Rödeby och Nättraby. Även lokal skärgårdstrafik bör utvecklas. 

(Karlskrona kommun, 2010) 

Ronneby översiktsplan 2035 (Antagandehandling) 

Redan under den övergripande visionen för Ronneby år 2035 presenteras en framtidsbild ”nära till varandra” 

som innefattar en väl utbyggd infrastruktur och bra samordning mellan olika trafikslag i hela kommunen där 

infrastrukturen för förnybara drivmedel är tillräckligt utbyggd. Likaså presenteras en målbild kring attraktiva 

livsmiljöer som präglas av goda kommunikationer. 

Vidare i inledningskapitlet presenteras utvecklingen och förutsättningarna för arbetsmarknadsregionerna i och 

kring Blekinge län, varpå arbetspendlingen också tas upp. Utpendlingen från Ronneby beskrivs vara större än 

inpendlingen, och även arbetspendlingen över länsgränsen har ökat vilket man tror kan stimuleras ytterligare 

med en utbyggd regional kollektivtrafik. Utöver det beskrivs vikten av att planera bostäder och arbetsplatser 

med god kollektivtrafikförsörjning. 

I sitt kapitel om temaområden och planeringsstrategier, ”Vad utgår vi ifrån?”, presenterar Ronneby ett avsnitt 

om hållbara kommunikationer. I det avsnittet framhäver man vikten av att miljöanpassa transportsystemen 

och att gång-, cykel-, och kollektivtrafik ska vara normgivande i tätorter. Eftersom kollektivtrafik gynnas av 

befolkningskoncentration ska nya bebyggelseområden i Ronneby planeras för att stärka underlaget till 

kollektivtrafiken. Vid nya etableringar beskrivs det vara önskvärt med 400 meter till kollektivtrafik, i synnerhet 

gällande flerfamiljshus och bostäder för äldre. Vidare beskrivs det även att det är viktigt att hela 

transportkedjan fungerar, det vill säga att det är nödvändigt att stärka noder för kollektivtrafiken för att 

underlätta effektiva byten. 

 I avsnittet för utvecklingsstrategier redovisas en karta med sex utpekade noder där kollektivtrafikens 

anläggningar ska utvecklas. Dessa noder är lokaliserade i Hallabro, Backaryd, Kallinge, Bräkne-Hoby, 

Ronneby tätort samt på riksväg 27 norr om Listerby. Vid dessa noder ska det vara möjligt att byta mellan 

olika transportslag. 

Kommunen ställer sig även positiv till en ny mötesstation i Kallinge, vilket tidigare har föreslagits av 

Trafikverket i den åtgärdssvalstudie som har gjorts för Blekinge kustbana. Kustbanan identifieras som viktig i 

översiktsplanen eftersom den spelar en betydande roll för arbets- och studiependling. Vidare redovisar 
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Ronneby genomgående mark- och vattenanvändning i sina utvecklingsstrategier där de också beskriver 

planerad utveckling av kommunikationer, i både text- och kartformat. (Ronneby kommun, 2018) 

Karlshamn översiktsplan 2030 

Blekingestrategin anges som en koppling mellan kommunal och nationell nivå. En samlad vision i Karlshamn 

är ”Karlshamn, en plats för liv och lust”. Karlshamn definierar åtta ledord som de anser viktiga för en hållbar 

utveckling, och av dessa utgörs två av Hållbara kommunikationer samt God infrastruktur. Det handlar i 

Karlshamns översiktsplan om att uppmuntra till gång, cykel och kollektivtrafik genom att planera bebyggelse i 

goda kollektivtrafiklägen. För att kollektivtrafiken ska fungera krävs således en välutbyggd infrastruktur. Även 

förtätning och miljövänlig energi kan anses ge stöd för en utvecklad kollektivtrafik. Utbyggnadsstrategin 20-

minutersstaden syftar till att ge fler invånare möjlighet till goda förutsättningar för kollektivtrafik, gång och 

cykel. Man skriver att goda kommunikationer är nödvändigt för kommunens utveckling.  

Planen pekar ut utvecklingsområden som är intressanta ur ett kollektivtrafikperspektiv varav ett är 

stationsområdet. Här finns ambitionen att flytta godstransporter till en ny kombiterminal/bangård i Stilleryd 

och istället satsa på en bättre tillgänglighet till kollektivtrafiken för att nå en arbetsmarknad från Malmö till 

Karlskrona och Växjö. I projektet ingår att utveckla området mellan stationen och Erik Dahlbergsvägen för 

närhet kollektivtrafiken och binda ihop centrum med Resecentrum.  

Vidare beskrivs tio utvecklingsområden, varav kommunikationer och infrastruktur är ett av dem. Med en 

regional arbetsmarknad ökar pendlingen vilket gör att kollektivtrafiken spelar en allt större roll. Goda 

kommunikationer mellan resecentra är därför en nödvändighet. Järnvägsförbindelserna och därmed 

kollektivtrafken generellt ska förbättras genom bättre infrastruktur. Kollektivtrafiken ska också få en större 

roll genom Mobility Management. (Karlshamns kommun 2015) 

Sölvesborg, Översiktsplan 2017 (Samrådshandling) 

Sölvesborg skriver redan i sin nulägesbeskrivning om kommunens strategiskt gynnsamma läge i Sydsverige 

och därmed vikten av goda kommunikationer. Kollektivtrafiken beskrivs behöva samspela med 

bebyggelseutvecklingen och bör inriktas på konkurrenskraftighet i aspekter kring både arbets- och 

studiependling och resor i andra ärenden.  

 

I sina identifierade framtidsfrågor lyfter de även där viljeinriktningen att förbättra 

kommunikationsmöjligheterna samt att verka för en begränsad klimatpåverkan genom att planera nya 

bostadsområden i kollektivtrafiknära lägen, för att inte bygga in sig i ett bilberoende. Transportsektorn står 

för den största andelen koldioxidutsläpp i Sölvesborg (ca 58%) och därför bör bebyggelse etableras inom 

rimliga avstånd till kollektivtrafikstråk, vilket i planen bedöms vara att närmsta hållplats för kollektivtrafik i 

tätort är ca 500 meter.   

Vidare lyfts goda kommunikationer som ett mellankommunalt intresseområde. Kommunen ställer sig positiva 

till upprustning av Blekinge kustbana för kopplingar till Öresundsregionen, södra stambanan och 

arbetspendling inom länet. Likaså lyfter kommunen Sydostlänken som ett intresse. (Sölvesborg kommun, 

2017) 

 

Olofström – Översiktsplan 2012 

Observera att planen är några år gammal varför vissa förutsättningar har förändrats. En av grunderna för den 

fysiska planeringen i Olofström är att tillhandahålla en väl fungerande infrastruktur och väl fungerande 

kommunikationer för ökad tillgänglighet och rörelsefrihet regionalt, nationellt och internationellt. Man vill 

fortsätta utreda Sydostlänken samt utveckla turismen och tillgängligheten där man vill samarbeta med lokala 

aktörer som Region Blekinge. Man saknar ett regionalt kommunikationssystem och syftar på länsgränserna 
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som man menar utgör hinder för en utvecklad kollektivtrafik idag. Kommunikationer nämns som en av de 

frågor som är viktiga för kommunens utveckling. Man ser sig som en del av Öresundsregionen varför goda 

förbindelser med Malmö är viktigt.  

Under järnvägstrafik nämns att utveckling av Blekinge Kustbana är viktig även för Olofströms kommun 

varför bussförbindelser är viktiga. Genom Sydostlänken ser man möjlighet att på sikt föra över både gods och 

persontrafik mot Kustbanan till järnvägen. Man vill också verka för förbättrad kollektivtrafik såväl regionalt 

som lokalt. Sydostlänken framhävs som nationellt betydelsefull för att binda samman stambanan med 

Blekinges hamnar. Den allmänna kollektivtrafiken beskrivs som en faktor av de som avgör kommunens 

attraktivitet för såväl invånare som näringsliv. Närtrafiken bedöms ha en viktig roll i glesbebyggda områden. 

(Olofströms kommun, 2012) 

 

Trafikförsörjningsprogram 2016 – 2019 
Trafikförsörjningsprogram 2016-2019 är framtaget och beslutat av Region Blekinge i enlighet med 

kollektivtrafiklag 2010:1065. Dokumentet innehåller politiska mål samt riktlinjer för planering av 

kollektivtrafiken i Blekinge län, och grundas i en målbild uppbyggd av följande faktorer; valfrihet, utveckling 

och tillväxt, samt miljö och klimat. Syftet med programmet är bland annat att fungera som ett verktyg för att 

tillsätta resurser och prioritera åtgärder för Blekinges utveckling, samt som en grund för det operativa arbetet 

med kollektivtrafiken. 

 

Vidare beskrivs en övergripande vision för Blekingetrafiken och kollektivtrafiken för år 2050, och som 

kortfattat innebär att Blekinge fungerar som en länk mellan Skandinavien och centrala samt östra delar av 

Europa, att en kapacitetshöjd kustbana knyter samman Blekinge med andra delar av Sydsverige vilket bidrar 

till en mer gemensam arbetsmarknad. Sydostlänken har 2050 skapat nya transportmöjligheter och goda 

förbindelser till Öresundsregionen har skapat fler valmöjligheter för arbete och bostad samt fler 

rekryteringsmöjligheter för näringslivet.  

 

Tågtrafiken är stommen i kollektivtrafiken och sätter ramarna för övrig trafik, eftersom den kopplar samman 

Blekinges kustkommuner med Öresundsregionen och även nordligare delar av Sverige. För att 

kollektivtrafiken ska fungera betonas vikten av god infrastruktur och väl fungerande samarbete över lång tid 

mellan olika berörda aktörer. Vad som bedöms vara viktigt i en god infrastruktur presenteras fortsatt punktvis 

i trafikförsörjningsprogrammet. 

Trafikförsörjningsprogrammets målbild har vidare kokats ned i 26 mätbara mål inom sex områden; utbud och 

resande, miljöpåverkan, tillgänglighet, nöjdhet, infrastruktur och planering, samt ekonomi och taxor. (Region 

Blekinge, 2016) 

 

Programmet finns i sin helhet på Region Blekinges hemsida. 
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Ekonomi 

I denna bilaga finns kompletterande information till kapitel 11 i Trafikförsörjningsprogrammet. Här 

behandlas åtgärder som påverkar ekonomin för Region Blekinge i enlighet med samverkansavtal (Bilaga 6) 

som slöts med kommunerna i samband med regionbildningen. Under programperioden har vi följande 

utpekade områden som belastar ekonomi utöver ordinarie budget. 

 

Utbyggnad Öresundståg helg  

Öresundståg mellan Karlskrona har varit en framgångssaga under många och har passerat 2 miljoner resor 

per år. Stabilitet, enkelhet och kontinuitet är viktigt för resandet men det finns idag luckor i helgtrafiken som 

stör det annars homogena trafikutbudet. Vi föreslår därför komplettering till 18 turer i helgtrafiken. 

 

Totalt:                3,0 mnkr ramökning från 2021 

Medel för kapacitetshöjande åtgärder 

Under senare år har framgångsrika trafiksatsningar gjorts i flera kommuner med fokus på pendling i starka 

stråk till centralorterna. Marknadsandelen ökade under programperioden 2016 – 2019 från 13% till 16%. 

Resandeutvecklingen beskrivs i bilaga 8. Det är viktigt med det första intrycket varför det måste finnas 

möjlighet att sätta in ny kapacitet i takt med att resandet ökar. Annars blir det snabbt badwill när resan blir 

obekväm eller att bussen är sen. Vi vill därför behålla de medel som beräknades och beslutades i föregående 

program för årlig utökning för att ta hand om nya resenärer.  

 

Totalt:                3,9 mnkr i ramökning varje år i 2017 års prisläge. 

2 dubbelturer med direkttåg Karlskrona - Växjö 

Dialog pågår mellan region Blekinge och Region Kronoberg för att öka närheten mellan residensstäderna och 

därmed öka möjligheterna till pendling utan bil. Om tågbytet i Emmaboda försvinner förkortas restiden, 

komforten och möjligheterna till vila eller arbete under resan förbättras och tryggheten att inte behöva 

fundera på ett tågbyte ökar resans värde. 

 

Totalt: 9,5 mnkr i ramökning från 2023 

Ekonomiska effekter av upphandlingar under programperioden 

Utöver åtgärder i det här programmet vill vi informera om att kostnader kan tillkomma som konsekvens av 

pågående och kommande upphandlingar för Krösatåg, Öresundståg och Serviceresor där vi inte när detta 

dokument tas fram kan bedöma effekterna.  
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      Avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i 

Blekinge Län 

1 Parter 

Mellan Landstinget Blekinge/Region Blekinge och kommunerna Karlskrona, Ronneby, 

Karlshamn, Olofström och Sölvesborg har följande avtal träffats. 

 

2 Bakgrund och syfte 

Lagen om kollektivtrafik (2010:1065) som trädde i kraft den 1 januari 2012 ersatte lagen (1997:734) om ansvar 

för viss kollektiv persontrafik. Lagen om kollektivtrafik innebär att det ska finnas en regional 

kollektivtrafikmyndighet. 

 

Kommunerna i Blekinge samt Landstinget uppdrog till kommunalförbundet Region Blekinge att fr.o.m. 

2012-01-01 vara regional kollektivtrafikmyndighet i Blekinge i enlighet med ovan nämnda lag. I samband med 

detta tecknades ett konsortialavtal mellan kommunerna, landstinget och kommunalförbundet. Detta avtal 

reglerade förhållanden av vikt mellan kommunerna, landstinget och kommunalförbundet Region Blekinge för 

dess roll som regional kollektivtrafikmyndighet. 

 

Den 1 januari 2019 övertar Landstinget Blekinge, som kommer benämnas Region Blekinge, det regionala 

utvecklingsansvaret i Blekinge län. Samtliga fullmäktigeförsamlingar (kommunerna och landstinget) har fattat 

beslut om att blivande Region Blekinge innehåller/övertar landstingets nuvarande uppgifter, 

kommunalförbundets Region Blekinges nuvarande uppgifter samt eventuellt tillkommande uppgifter, samt 

andra uppdrag från regeringen och statliga myndigheter genom regleringsbrev och villkorsbeslut. 

 

Enligt beslut i samtliga kommuners och landstingets fullmäktige innan sommaren 2018, överförs 

huvudmannaskapet för kollektivtrafiken till Region Blekinge och blir ensam kollektivtrafikmyndighet fr.o.m. 

2019, vilket innebär att nuvarande konsortialavtal mellan landstinget och kommunerna upphör. Beslut togs 

även att genomföra en skatteväxling med 45 öre från samma tid, dvs. kommunerna sänker utdebiteringen 

med 45 öre och landstinget (Region Blekinge) höjer med samma belopp. Skatteväxlingen innebär att 

medlemsavgiften och medlemsbidrag (trafiken) skatteväxlas förutom tilläggstrafik buss och båt.  Basen för 

skatteväxlingen är siffror enligt budget 2018. 

 

Syftet med detta avtal är att närmare ange bl.a. kollektivtrafikmyndighetens ansvar, utgångspunkterna för 

kollektivtrafikens utveckling, finansiering av verksamheten och formerna för samverkan.  

 

3 Kollektivtrafikmyndighetens ansvar  

Med detta avtal är Region Blekinge ansvarig för den regionala kollektivtrafiken och regional 

kollektivtrafikmyndighet (RKM) enligt lag (2010:1065) om kollektivtrafik. Den regionala 

kollektivtrafikmyndigheten ska regelbundet i ett trafikförsörjningsprogram fastställa mål för den regionala 

kollektivtrafiken. Avtalsparterna är överens om att Region Blekinge också är ansvarig för färdtjänst enligt lag 

(1997:736) om färdtjänst och för riksfärdtjänst enligt lag (1997:735) om riksfärdtjänst. 
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Utöver detta ska Region Blekinge utgöra kommunernas expertorgan och vid behov biträda vid planering och 

upphandling av respektive kommuns behov av skolskjutsar. Kommunerna skall samråda med Region 

Blekinge vid sin skolskjutsplanering. 

 

Det ankommer på kommunerna att i sin fysiska planering främja kollektivtrafikens behov av infrastrukturella 

förbättringar, framkomlighet och tillgänglighet för personer med funktionsvariationer. Det är viktigt att 

arbetet inom respektive kommun drivs så att samordningen mellan bebyggelse- och kollektivtrafikplanering 

säkras – inom kommunen, mellan kommunerna och den regionala nivån. 

 

Kommunerna säkerställer – utan särskild ersättning – tillgång till erforderliga hållplatser, terminaler, 

hamnanläggningar, bryggor etc. för den trafik som Region Blekinge skall utföra, med undantag för 

busshållplatser längs det statliga vägnätet och kollektivtrafikanläggningar på statlig mark. Kommunen ansvarar 

för markarbeten inklusive ledningsdragning samt att erforderliga tillstånd erhålls och att eventuell marklösen 

genomförs.  I den mån kommun tar ut avgift för nyttjande av sådan anläggning skall sådan kostnad helt 

belasta aktuell kommun.  

 

I den mån kommersiella trafikutövare önskar nyttja befintliga hållplatser mm, äger Region Blekinge rätt för 

kommunernas räkning fastställa avgift och ta ut ersättning av trafikutövare för nyttjandet. Sådan avgift ska 

tillfalla kommunerna. I fall där kommersiella trafikutövare önska nya hållplatser mm, skall Region Blekinge 

upprätta särskilda avtal med berörda parter som reglerar hur sådana anordningar kan anskaffas, tillhandahållas 

och bekostas. 

 

För inköp av hållplatstavlor, väderskydd, informationstavlor och annan kollektivtrafikrelaterad utrustning 

ansvarar Region Blekinge, liksom för drift och underhåll av dessa inventarier. Region Blekinge ansvarar också 

för att erforderliga, resenärsrelaterade funktioner finns vid länets stationer etc. i samråd med berörd 

fastighetsägare. Uppsättning av väderskydd och annan kollektivtrafikrelaterad utrustning genomförs, efter 

dialog med Landstinget/Region Blekinge, av berörd kommun som också svarar för elförsörjning av 

anläggningen. Erforderliga tillstånd ev. marklösen etc. inför uppsättningen anskaffas genom kommunens 

försorg. 

4 Gemensamma utgångspunkter för kollektivtrafikens utveckling 

Partena är överens om att verka för ökat resande med kollektivtrafik i Blekinge län och att kollektivtrafikens 

marknadsandel av motoriserade transporter ska öka. Planeringen tar sin utgångspunkt i Blekinges 

utvecklingsstrategi (Attraktiva Blekinge) samt den regionala och nationella transportplanen för infrastruktur 

samt trafikförsörjningsprogrammet 

 

5 Finansiering 

Region Blekinge bär det ekonomiska ansvaret för den av Region Blekinge beslutade regionala 

kollektivtrafiken inklusive färdtjänst och riksfärdtjänst.  

Kommunerna bär det ekonomiska ansvaret för de verksamheter som inte skatteväxlats, så som tilläggstrafik 

båt och buss. 

 

Dessa framgår av bilaga till detta avtal 
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Region Blekinge utför på uppdrag dessa och fakturerar kvartalsvis i förskott á conto av Region Blekinge till 

respektive kommun. Avräkning sker årsvis efter bokslut har upprättats varvid återbetalning eller 

tilläggsfakturering sker till respektive kommun. 

 

6 Tillköp 

Region Blekinge ska ge Kommun möjlighet att – i den utsträckning lagen medger det – efter särskild 

överenskommelse köpa till trafik utöver den som Region Blekinge anordnar. 

 

7 Former för samverkan 

För den övergripande politiska styrningen av kollektivtrafiken svarar Regionfullmäktige. För beredning, 

förankring och samordning i kommunerna finns ett inrättat Samverkansråd med företrädare från 

landstinget/regionen och kommunerna för att säkerställa inflytande i beredningsprocessen. 

Kollektivtrafikgruppen med företrädare från kommunerna, Region Blekinge och Trafikverket finns för att 

ventilera och diskutera kollektivtrafikfrågor. Dessutom har en trafiknämnd inrättats i Region Blekinge. 

Reglemente för trafiknämnden framgår av bilaga.  

 

Region Blekinge ska i ett Trafikförsörjningsprogran fastställa mål för den regionala kollektivtrafiken. Detta 

program ska beredas av Trafiknämnden och bygger på delaktighet från kommunerna. Beslut fattas av 

Regionfullmäktige. 

 

En avstämning av vilka åtgärder, i form av investeringar, linjeförändringar etc., som planeras genomföras, ska 

göras med berörd kommun senast under september månad året innan aktuellt genomförandeår. 
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Pendlingsbarhet 

Definition pendlingsbarhet beslutades av Region Blekinges trafiknämnd 180315 

 

Ambitionen är att antalet personer i Blekinge med möjlighet att pendla med kollektivtrafiken till skola och 

arbete i centralorten ska mätas och förbättras. Bakgrunden är målet om bättre möjligheter att förflytta sig utan 

bil samt ambitionen att erbjuda valfrihet gällande var man väljer att bosätta sig i Blekinge. För att åstadkomma 

detta krävs olika typer av åtgärder. Bostäder och målpunkter ska i första hand uppföras där det finns 

möjlighet att erbjuda bra kollektivtrafik varför Region Blekinge jobbar tillsammans med kommunerna för att 

samordna den fysiska planeringen med kollektivtrafikplaneringen. Därutöver ska kollektivtrafiken hitta nya 

former för att även nå områden med glesare bebyggelse. Målet om ökad marknadsandel för kollektivtrafiken 

gör dock att kollektivtrafik med hög turtäthet i första hand planeras i områden med stort resbehov.  

 

Vår definition av pendlingsbarhet innebär endast att det finns en möjlighet att komma till skola och arbete. 

Mer konkurrenskraftig kollektivtrafik mäts genom undersökning av kollektivtrafikens marknadsandel. För 

pendlingsbarhet krävs att tiden i centralorten mellan första ankomst och sista avgång ska rymma ett 

heltidsarbete inklusive tid att förflytta sig mellan skola/arbetsplats och busshållplatsen. Möjligheten att ta del 

av kollektivtrafiken beror även på var bostaden ligger i förhållande till hållplatsen och vad respektive individ 

anser är en rimlig sträcka mellan bostad och hållplats.  

 

Vi vill därför ha antalet hållplatser med pendlingsbar trafik som första mått och därefter mått för hur många 

som bor inom olika avstånd från hållplatsen. De senare måtten kräver GIS-mätning och nya rutiner för 

löpande uppföljning.  

 

Definition av pendlingsbar kollektivtrafik i Blekinge  

• Minst en tur till centralort med ankomst mellan 7.00 och 8.15  

• Minst en tur från centralort med avgång mellan 14.00 och 18.00  

• Minst 8 tim och 30 min mellan första ankomst till och sista avgång från centralorten  

• Alla vardagar ska trafikeras men krav på förbeställning accepteras skolfria dagar  

 

Volymbeskrivning av pendlingsbar kollektivtrafik i Blekinge, grundnivå  

• Antalet hållplatser och geografisk täckning i Blekinge med pendlingsbar trafik  

 

Volymbeskrivning av pendlingsbar kollektivtrafik i Blekinge, nivå 2  

• Antalet invånare i Blekinge som har goda möjligheter att pendla med kollektivtrafik d.v.s. de som bor inom 

1000 m från hållplats med pendlingsbar trafik  

 

Volymbeskrivning av pendlingsbar kollektivtrafik i Blekinge, nivå 3  

• Antalet invånare i Blekinge som har möjligheter att pendla med kollektivtrafik i kombination med cykel   

d.v.s. de som bor inom 3000 m från hållplats med pendlingsbar trafik. (Ev krav på cykelparkering och 

möjlighet att låsa fast cykel vid hållplats)  
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Bilden illustrerar pendlingsbarheten där ma ser hur stor del av Blekinge som täcks med pendlingsbar 

kollektivtrafik. Observera dock att bilden visar 2 km som längsta avstånd vilket av´vikker något från 

definitionen. 
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Resandeutveckling 

Under senare år har satsningar gjorts i buss, båt och tågtrafik. Vi redovisar här resultaten i form av diagram 

för olika trafikslag  

 
 

Resandet totalt sett har utvecklats starkt. Under 2016 till 2018 har resandet ökat mer än 1 miljon nya resor. 

Mest har resandet ökat i Karlskrona stadstrafik men hela länets busstrafik har haft en stark utveckling. 

Tågtrafik har haft en svagare utveckling under senare år efter en stark utveckling upp till de 2 miljoner årliga 

resor som görs idag. I diagrammen som följer beskrivs bilden av resandeutvecklingen i olika trafikslag och i 

våra fem kommuner. 

 

Pågatåg Karlshamn - Kristianstad 

Emmaboda – Karlskrona inkl ers-buss 

Öresundståg Karlskrona – Kristianstad 
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur 
och miljö §§ 140-158
Tid: 2019-11-07 kl.08.30-10.45

Plats: Regionens hus, sal B

§153 Fördjupad översiktsplan Vetlanda
Diarienummer: RJL 2019/2374

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden

 Godkänna föreliggande yttrande som svar till Vetlanda 
kommun.

Sammanfattning 
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över 
rubricerat förslag till fördjupad översiktsplan för Vetlanda tätort.

Beslutsunderlag 
 Missiv daterad 2019-10-09
 Förslag till yttrande daterad 2019-11-19
 Granskningshandling – Fördjupad översiktsplan för 

Vetlanda tätort

Beslutet skickas till 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Leif Andersson 
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman
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MISSIV

2019-10-09 RJL 2019/2374

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

Fördjupad översiktsplan för Vetlanda 
tätort
Förslag till beslut
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

 Godkänner föreliggande yttrande som svar till Vetlanda kommun.

Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat förslag till 
fördjupad översiktsplan för Vetlanda tätort.

Information i ärendet
Varje kommun ansvarar för planläggningen av mark- och vattenområden och är 
skyldig att ha en översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Den fördjupade 
översiktsplanen för Vetlanda tätort är den fördjupning av Vetlanda kommuns 
översiktsplan, antagen 2010.

Beslutsunderlag
 Missiv daterad 2019-10-09
 Förslag till yttrande daterad 2019-11-19
 Granskningshandling – Fördjupad översiktsplan för Vetlanda tätort

Beslut skickas till
Vetlanda kommun

REGIONLEDNINGSKONTORET

Kristna Athlei
Regional utvecklingsdirektör

Anna Olsson
Sektionschef Hållbarhet
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YTTRANDE

2019-11-19 RJL 2019/2374

Regionledningskontoret Telefon: 010-241 00 00 Organisationsuppgifter
Box 1024 E-post: regionen@rjl.se Bankgiro: 5216-2849
551 11  Jönköping Hemsida: www.rjl.se Orgnr: 232100-0057

                    
                    

Vetlanda kommun
     
           

Fördjupad översiktsplan för Vetlanda 
tätort
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerad handling.

Sammanfattning
Region Jönköpings län anser att förslaget till fördjupad översiktsplan för Vetlanda 
tätort utgör en god grund för att utveckla tätorten så att den möter framtida 
möjligheter och utmaningar.

Synpunkter på förslaget
Region Jönköpings län anser att förslaget till fördjupad översiktsplan för Vetlanda 
tätort på ett bra sätt sammanfattar de förutsättningar, trender och mål som bör 
beaktas i arbetet.
Region Jönköpings län delar de bedömningar som kommunen gör om hur tätorten 
bör utvecklas. Förslaget till fördjupad översiktsplan innebär en god balans mellan 
både utveckling av handel och verksamheter i centrum och möjligheter till 
etableringar för extern handel. Resonemanget om var olika typer av industrier 
skall lokaliseras är mycket förnuftigt och det är positivt att kommunens övriga 
tätorter ges en tydlig roll i denna fråga. Att kommunen kan erbjuda olika 
boendeformer är viktigt, både en förtätning i centrala kollektivtrafiknära lägen 
men också tätortsnära lantligt boende gör att tätorten blir attraktiv för många 
människor i livets olika skeenden.
Region Jönköpings län delar kommunens bild av vikten att satsa på hållbara 
transportslag och verka för nödvändiga infrastruktursatsningar.

REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Marcus Eskdahl
Ordförande nämnd för trafik,

Kristina Athlei
Regional utvecklingsdirektör

Infrastruktur och miljö
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Granskningshandling

Fördjupad översiktplan 
för Vetlanda tätort
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Dokumentets status: 
Granskningshandling till kommunstyrelsen
2 oktober 2019.

Framtagande: 
Planen är framtagen av Planavdelningen, Tekniska 
kontoret, Vetlanda kommun. 

Framtagandet av planen har skett i samarbete 
med kommunens förvaltningar, Njudungs Energi, 
Nuvab, Höglandets räddningstjänstförbund och 
Emåförbundet.

Foto och kartor:
Vetlanda kommun om inget annat anges.

Diarienummer:
2013/TK007.56
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LÄSANVISNING
Kapitel 1 – Inledning
I det inledande kapitlet redovisas planens 
bakgrund och syfte samt hur planförslaget har 
arbetats fram. Kapitlet innehåller även en nu-
lägesbeskrivning av Vetlanda i ett lokalt och 
regionalt perspektiv.

Kapitel 2 – Vetlanda idag
Vetlandas nuläge och mål presenteras. De förut-
sättningar som planförslaget förhåller sig till och 
som formar förslaget redovisas i detta kapitel. 
Utifrån trender och prognoser beskrivs över-
gripande samhällsutmaningar som kommunen 
behöver ta hänsyn till i den fysiska planeringen. 

Kapitel 3 – Vetlanda 2040 Planförslag 
Först hittar du visionen för Vetlanda tätort, 
därefter kommer planförslagets utvecklingsstrate-
gi som översiktligt beskriver hur tätorten långsik-
tigt bör utvecklas för att förverkliga visionen.
I avsnitten boende och arbete, infrastruktur och 
natur och fritid delas in i olika underrubriker och 
planförslagets utvecklingsområden presenteras 
efter respektive rubrik.

Kapitel 4 - Konsekvensbeskrivning 
I kapitlet beskrivs planens konsekvenser. Beskriv-
ningen innehåller avgränsning av konsekvensbe-
skrivningen samt planens nollalternativ. Därefter 
beskrivs planens konsekvenser uppdelat i miljö-
mässiga, sociala och ekonomiska konsekvenser.

Konsekvensbeskrivningen är utformad för att 
uppfylla de särskilda krav som ställs på miljöbe-
dömningar enligt 6 kap. miljöbalken.
 
Kartor
Samtliga kartor som redovisas i denna plan 
finns tillgängliga i en webbkarta på sidan kartan.
vetlanda.se/spatialmap?profile=fop_2040. I 
webbkartan finns möjligheter att zooma, vilket 
ger en tydligare redovisning av kartornas innehåll. 
I webbkartan finns även kartor med planeringsun-
derlag att tillgå.
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1. INLEDNING
 

BAKGRUND OCH SYFTE
PLANPROCESSEN OCH ARBETSMETOD
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6 INLEDNING - 

BAKGRUND OCH SYFTE
Kommunen ansvarar för planläggningen av 
mark- och vattenområden och är skyldig att ha 
en översiktsplan som omfattar hela kommunens 
yta. Översiktsplanen kan ändras genom tillägg 
och fördjupningar. Uppdraget för en fördjupad 
översiktsplan gavs av kommunstyrelsens ar-
betsutskott. Den fördjupade översiktsplanen för 
Vetlanda tätort är en fördjupning av Vetlanda 
kommuns översiktsplan, antagen 2010. Översikts-
planen innehåller ett antal planeringsmål och 
planeringsstrategier som är styrande för denna 
fördjupade översiktsplan. Denna plan ändrar och 
beskriver mer i detalj det som finns beslutat för 
planområdet i den kommunomfattande översikts-
planen. Den fördjupade översiktsplanen anger 
inriktning för den långsiktiga mark- och vatte-
nanvändningen i Vetlanda samt hur den byggda 
miljön ska användas, utvecklas och bevaras under 
en tidshorisont fram till 2040. Planen är vägledan-
de men inte juridiskt bindande. Vid antagande 
kommer denna plan att ersätta FÖP för Vetlanda 
från 1993.

BAKGRUND OCH SYFTE
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ARBETSMETOD OCH PLANPROCESSEN
Planprocessen regleras av plan- och bygglagen 
och delas in i tre skeden: samråd, granskning och 
antagande. Planförslaget för Vetlanda tätort har 
varit på samråd under våren 2018. Resultatet av 
samrådet och kommunens ställningstagande till 
framförda synpunkter redovisas i en samråds-
redogörelse. Efter eventuella justeringar och 
kompletteringar hålls planen tillgänglig för gransk-
ning, där det återigen finns möjlighet att lämna 
synpunkter. Den fördjupade översiktsplanen antas 
slutligen av kommunfullmäktige.

Vetlanda kommun har antagit flera mål, planer 
samt strategi- och policydokument som berör 
planering och byggnation. Dessa har legat till 
grund för den fördjupade översiktsplanen. 
Kommunen har också genomfört och beställt en 
rad utredningar från externa konsulter till fram-
tagandet av planförslaget. En lista på de plane-
ringsunderlag som använts redovisas i slutet av 
dokumentet.

Arbetet med planen har letts av tekniska 
kontorets planavdelning som i arbetet haft stöd av 
kommunens förvaltningar och bolag. Kommunens 
styrgrupp för strategisk planering har varit politisk 
ledningsgrupp under arbetet. Styrgruppen består 
av politiker och tjänstepersoner från kommunens 
olika nämnder och avdelningar. 

Innan framtagandet av de formella planhandling-
arna påbörjades genomfördes ett tidigt samråd 
med allmänheten under 2016 genom bland annat 
synpunktsinhämtning på torget och Bomässan, 
en webbenkät i kartformat samt via kommunens 
synpunktshantering. De synpunkter som inkom 
har tagits med i tillämpliga delar i arbetet med 
planen.

För Vetlanda centrum finns en fördjupad över-
siktsplan antagen 2014, även benämnd Centrum-
planen. Centrumplanen redovisar exploaterings-
ytor för bostäder, kontor och handel i centrum 
samt åtgärdsförslag för att göra centrumområdet 
mer attraktivt. Centrumplanen bör läsas tillsam-
mans med denna planen.

INLEDNING - ARBETSMETOD OCH PLANPROCESSEN
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8 INLEDNING - ARBETSMETOD OCH PLANPROCESSEN

Plangräns. Planområdet är Vetlanda tätort som finns innanför det blåa området som visas på kartan. Det blå området är den så kallade randzonen och den har ingen skarp 
gräns utan påverkan från detta planförslaget blir mindre och mindre längre bort från tätorten.
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2. VETLANDA IDAG
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INLEDNING
Vetlanda i regionen 
Vetlanda kommun ligger i det sydöstra delen 
av Jönköpings län. Centralorten Vetlanda ligger 
centralt i kommunen och utgör centrum för sitt 
omland. Tätorten ligger cirka 75 kilometer från de 
större regioncentra Jönköping och Växjö. Vetlanda 
kommun samverkar inom flera områden med de 
övriga Höglandskommuner Sävsjö, Eksjö, Nässjö 
och Aneby - vilka tillsammans bildar Höglandets 
kommunalförbund.

Vetlanda är en knutpunkt i det regionala och 
interregionala vägnätet med vägarna 31, 32, 47, 
125 och 127 som korsar varandra i anslutning 
till tätorten. Vetlanda har starka pendlingsstråk 
norrut mot Nässjö, Eksjö och Jönköping. Västerut 
finns ett starkt pendlingsstråk till och från Sävsjö 
och till arbetsorter inom kommunen. Arbetspend-
lingen ut från kommunen är idag något högre än 
pendlingen in i kommunen. 

Vetlanda tätort
Genom de centrala delarna av Vetlanda går flera 
trafikerade gator som Nygatan, Storgatan, Vitala-
gatan och Lasarettsgatan. En stor del av trafiken 
på dessa gator är genomfartstrafik. Väster och 
söder om stadskärnan går Västerleden som är 
avsedd för genomfartstrafik. Vetlanda Motorsta-
dion ligger förhållandesvis centralt i östra delen 
av tätorten. Motorstation utgör idag en barriärför 
utveckling av tätorten österut.  

Vetlanda rymmer mycket grönska i form av 

större grönområden, parker och trädalléer som 
tillsammans bidrar till tätortens identitet samt 
den biologiska mångfalden. Viktiga rekreations-
områdena i tätortens utkanter är Östanå och 
Norrgårdsområdet. Vetlandabäcken slingrar sig 
genom tätorten omsluten av grönska och utgör 
ett uppskattat och välanvänt rekreationsstråk. 
Sydost om Vetlanda ligger Emån som är ett Natura 
2000-område. Söder om tätorten ligger Illharjens 
naturreservat på en plats där Emåns vatten delar 
upp sig i flera strömmande småbäckar och bildar 
ett deltaliknande landskap. Inom tätorten och i 
dess omland finns ett stort antal fornlämningar 
som ligger utspridda såväl som koncentrerade i 
större områden.  

Vetlanda har ett starkt näringsliv, god kommunal 
service, väl utvecklad handel och ett rikt 
förenings-, idrotts- och kulturliv.

Bebyggelsestruktur
Bebyggelsen i de centrala delarna av Vetlanda 
kan härledas till den rutnätsplan som upprättades 
över bysamhället Hwetlanda år 1888. Bebyggel-
sestrukturen enligt rutnätsplanen befästes i den 
vid sekelskiftet upprättade stadskartan. År 1937 
upprättades stadsplan för Vetlanda som framfö-
rallt berörde delar utanför den gamla stadskär-
nan. Planen behandlade lösningar för trafikled-
ning och stadens utbredning. Stadens expansion 
skulle enligt planen främst ske väster- och österut. 
De centrala delarna av staden skulle bevara sin 
struktur avseende kvarterens utbredning men 

vad gäller bebyggelsen var det ett helt annat 
tänk i 1937 års plan. Planen redovisar bebyggelse 
i två respektive tre våningars höjd, villastaden 
skulle moderniseras. Det som utmärker planen 
är annars den tydligt inritade grönstrukturen 
med trädplanteringar längs flertalet av de större 
gatorna.

Efterhand som staden vidgades tillkom komplet-
terande stadsplaner för de nya delarna. Det var 
dock inte helt jungfrulig mark, utan i många fall 
fanns enstaka lägenheter som hade avstyckats 
från kringliggande gårdar utanför stadsplanelagt 
område, men i stadens absoluta närhet, och då 
ofta längs vägarna som ledde in till centrum.

Bostadsbebyggelsen består idag till övervägande 
del av småhusbebyggelse. Större bostadsområ-
den i flerbostadshus finns i tätortens utkanter. 
Bäckseda utgör en separat del av tätorten, både 
historiskt och fysiskt, och består i huvudsak 
av villabebyggelse från 1970- och 1980-talen.  
Under 2000-talet har nya områden tillkommit i 
Vetlandas norra del, vid Mellangårdsbacken och 
Himlabackarna, och i söder i Östanskog, Gilles-
gården och Storegården. Detta har tillsammans 
med en omvandling av fritidshusbebyggelsen vid 
sjön Grumlan i söder inneburit en utbredning av 
bostadsområden för permanentboende i tydlig 
nord-sydlig riktning. Under de senaste åren har 
ny bebyggelse också tillkommit genom förätning i 
den befintliga bebyggelsen. 
Vetlandas större industriområden är centralt 

VETLANDA IDAG - INLEDNING
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lokaliserade med Brogårds industriområde strax 
sydväst om centrum och Brunnsgård/ Målare-
gården cirka en kilometer öster om Stortorget. 
Handelsområden finns i centrum och externt i 
Nydala i norr samt i mindre omfattning i Brogård 
söder om Västerleden. I den norra delen av 
centrala Vetlanda finns flera grundskolor och i den 
nordvästra delen av tätorten ligger kommunens 
gymnasium. I den norra utkanten finns Tjustkulle 
idrottsområde som rymmer bandy- och ishockey-
hallar, boulebana, skidbacke och fotbollsplaner.  

Landskapskaraktär
Vetlanda ligger inbäddat i det småländska skogs-
landskapet. Norr och öster om tätorten består 
landskapet till stor del av måttligt kuperad 
skogsbygd. Söderut är skogslandskapet mer 
kuperat. Det skogsdominerade landskapet runt 
Vetlanda bryts upp av vattenområden, öppen 
småskalig odlingsmark och halvöppna gräs- och 
hagmarker. Dessa ger tillsammans med växling-
arna mellan höjder och dalstråk landskapet en 
småbruten mosaikkaraktär. Granskog är den 
vanligaste skogstypen men det finns även större 
områden med blandskog och lövskog. Emådalens 
dalgång i öst utgör en egen landskapskaraktär 
som är känslig för större exploateringar utifrån ett 
landskapsperspektiv och naturvårdaspekter.  

Den kringliggande skogen letar sig in i Vetlanda 
på många ställen och ger tätorten en grön och 
lummig prägel. Tätorten domineras av en gles 

bebyggelse med 50-80 % kvartersgrönska, vilket 
delvis förklaras av den stora andelen villabe-
byggelse. Områden med tät bebyggelse finns 
framförallt i centrum och i industriområdena där 
grönskan ofta inte är högre än 0-30%. 

Näringsliv
Vetlanda är en varuproducerande kommun med 
tyngdpunkt på metall- och trähusindustri. Den 
bransch som sysselsätter flest är tillverkning och 
utvinning. Vetlanda har en högre andel förvärvs-
arbetande jämfört med länet och riket i stort och 
arbetslösheten har under många år varit längre 
än läns- och rikssnittet. Andelen av befolkningen 
med eftergymnasial utbildning är dock lägre i 
Vetlanda i jämförelse med länet och riket i stort. 

Vetlanda tätort är den största arbetsorten i 
kommunen. Andra större arbetsorter i kommunen 
är Ekenässjön, Landsbro, Holsbybrunn och 
Myresjö. Till dessa orter går också de starkaste 
pendlingsströmmarna inom kommunen till och 
från centralorten.

Vetlanda tätort har ett marknadsområde för 
detaljhandeln som sträcker sig utanför den egna 
kommungränsen. Vetlanda utgör således han-
delscentra för sitt omland.

Befolkning
I Vetlanda tätort bodde det i slutet av 2016 cirka 
13 700 personer. Detta motsvarar drygt hälften av 
kommunens totala befolkning. I tätortens omland, 

som innefattas i planområdet, bodde ytterligare 
cirka 400 personer år 2016. 

Befolkningsutveckling
Invånarantalet i Vetlanda kommun översteg i 
början på 1990-talet 28 000 personer. I och med 
lågkonjunkturen under tidigt 1990-tal började 
kommunens befolkning successivt att minska 
och fortsatte att göra så under första årtiondet 
på 2000-talet. Under samma period som 
kommunens befolkning minskade i stort såg dock 
utvecklingen annorlunda ut i centralorten, vars 
befolkning ökade stadigt med undantag för slutet 
på 1990-talet och första åren på 2000-talet. 

De senaste åren har befolkningsutvecklingen i 
kommunen varit positiv. År 2016 översteg antalet 
invånare i kommunen 27 000. En bidragande 
faktor till att kommunen ökar sin befolkning är 
inflyttning från utlandet. Födelseöverskottet har 
varit negativt under stora delar av den senaste 30 
åren, men även här indikerar de senaste siffrorna 
en vändande trend med positiva siffror. Flyttnings-
nettot mot övriga länet och riket är dock fortsatt 
negativt och kommunen fortsätter att tappa 
invånare i åldern 20-24.   
 
Befolkningsstruktur
Centralortens befolkning bestod år 2016 av drygt 
3000 barn och unga upp till 18 år och drygt 3000 
personer i åldern 65 år och äldre. Den procentu-
ella andelen äldre är högre i Vetlanda kommun, 
cirka 23 procent, jämfört med länet och riket i 

VETLANDA IDAG - INLEDNING
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stort. De senaste 30 åren har andelen personer 
i de högre åldersklasserna ökat i centralorten, i 
synnerhet i åldern 85 år och äldre. I åldern 25-44 
är andelen invånare lägre i Vetlanda jämfört med 
snittet i länet och riket i stort.
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regionala mål och strategier som anses särskilt 
relevanta för den fysiska planeringen och plan-
förslaget. I Konsekvensbeskrivningen redovisas 
hur planförslaget förhåller sig till dessa mål och 
strategier.    

NATIONELLA OCH REGIONALA MÅL

VETLANDA IDAG - NATIONELLA, REGIONALA OCH LOKALA MÅL

Nationella och regionala mål Beskrivning och syfte
Agenda 2030 FN:s generalförsamling antog Agenda 2030 för hållbar utveckling hösten 2015. Den innebär att alla medlemsländer 

förbundit sig att arbeta för att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. Agendan innehåller 
bland annat 17 globala mål som omfattar alla tre hållbarhetsperspektiven. Det mål som särskilt rör fysisk planering är mål 
11; Hållbara städer och samhällen. 
I Sverige har Agenda 2030-delegationen identifierat följande utmaningar inom mål 11: bostadssegregation, bostadsbrist 
och ökad skuldsättning, risk för kvalitetsbrister i planering och byggande vid en hög byggtakt, städers klimat- och miljöpå-
verkan samt städernas bristande motståndskraft.

Miljömål – God bebygggd miljö Miljömålen är beslutade av riksdagen och beskriver den kvalitet och det tillstånd för Sveriges miljö, natur- och kulturresur-
ser som är ekologiskt hållbara på lång sikt. Av de 16 miljömål som riksdagen har beslutat är God bebyggd miljö och dess 
tio preciseringar särskilt relevant för den fysiska planeringen.

Strategi för levande städer I regeringens strategi för levande städer anges att hållbara städer är inkluderande och tillgängliga stadsmiljöer som 
erbjuder alla människor en attraktiv och grön livsmiljö. Närhet gör att det är enkelt att leva sitt vardagsliv och ta sig fram 
med hållbara transporter, som till exempel gång och cykel. Helhetssyn i planeringen tillsammans med smarta lösningar 
bidrar till städer där människor kan leva klimatsmart, hälsosamt och tryggt. Som indikatorer anges bland annat andel 
nybyggda bostäder inom 400 meter från hållplats för kollektivtrafik

Sveriges energi- och klimatmål Målen anger bland annat att Sverige ska ha 100% förnybar elproduktion år 2040 och att Sverige inte ska ha några nettout-
släpp av växthusgaser till atmosfären senast 2045. 

Regional utvecklingsstrategi (RUS) 
2019-2035

Region Jönköpings län har reviderat den regionala utvecklingsstrategin från 2013, nu med fokus på tidsperioden 2019-
2035. Av de fem prioriterade områdena är det främst En hållbar region och  en attraktiv och tillgänglig region som 
kommunen bör förhålla sig till i översiktsplaneringen. Miljökvalitet, tillgänglighet till tjänster, segregation, boendeformer, 
bostadsbyggnation, digital uppkoppling, närhet till kollektivtrafik och arbetsplats påverkas av lokaliseringen av olika typer 
av funktioner i samhället samt utformningen av dem.

Enligt plan- och bygglagen ska kommunens 
översiktsplanering ta hänsyn till och samordna 
översiktsplanen med relevanta nationella och 
regionala mål, planer och program av betydelse 
för en hållbar utveckling inom kommunen. I 
tabellen nedan redovisas de nationella och 

VETLANDA IDAG - NATIONELLA, REGIONALA OCH LOKALA MÅL
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Transportpolitiska mål De långsiktiga planerna för utveckling av transportinfrastrukturen syftar till att uppfylla de transportpolitiska målen för 
bland annat transportförsörjning, tillgänglighet och säkerhet. Långsiktiga planer för utvecklingen av transportinfrastruktu-
ren görs både på nationell och regional nivå. I de regionala planerna förordas en elektrifiering av järnvägen Vetlanda-Näs-
sjö. Även förbifart Ekenässjön-Vetlanda nämns men det finns inga specifika projekt med medel avsatta som rör Vetlanda 
kommun.  

Nationella mål om friluftsliv Det övergripande syftet med friluftspolitiken i Sverige är att stödja människors möjligheter att vara i naturen och utöva 
friluftsliv där allemansrätten är en grund. Riksdagen har satt upp tio nationella mål som tillsammans bidrar till detta.

Folkhälsa Region Jönköpings län har tagit fram en strategi för 2016-2025, ”Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings 
län”. Strategin knyter an till det nationella övergripande målet för folkhälsopolitiken som innebär en mer långsiktig och 
förebyggande struktur för folkhälsoarbetet. Målet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i 
hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.

Jämställdhetsstrategi för Jönköpings 
län

Länsstyrelsen har tagit fram strategin Ett jämställt Jönköpings län - Jämställdhetsstrategi för
Jönköpings län 2018–2020. Syftet med strategin är att ange en riktning för arbetet med jämställdhet
i länet. Visionen för jämställdhetsarbetet i länet är att kvinnor och män, flickor och pojkar i Jönköpings län ska ha samma 
makt att forma samhället och sina egna liv.

Integrationsstrategi Länsstyrelsen har tagit fram Strategi för integrationsarbetet i Jönköpings län. För att främja ett mer inkluderande samhälle 
anger strategin att kommunen bör arbeta med ett mer varierat utbud av, och tillgänglighet till mötesplatser. Vad gäller 
bostadsfrågor ska kommunen verka för en ökad tillgång till bostäder för nyanlända. 
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RIKSINTRESSEN OCH OMRÅDESSKYDD
Områden med nationellt betydelsefulla värden 
och kvaliteter kan klassas som riksintressen enligt 
3 och 4 kapitlet miljöbalken. Att ett område 
klassats som riksintresse innebär att det väger 
tyngre än allmänna intressen vid avvägningar i 
den fysiska planeringen samt att områdets värden 
inte påtagligt får skadas.Det finns även andra om-
rådesskydd som exempelvis Natura 2000.

Nedan redovisas de riksintressen och områ-
desskydd som berörs av denna plan. 

Naturvård
Riksintresse naturvård
Riksintresse för naturvård pekas ut av Naturvårds-
verket. Inom planområdet finns ett riksintresse för 
naturvård - Emån.  

Riksintresset Emån utgörs av Emåns huvudfåra 
mellan Nålsjön i väster och Kvillsfors vid länsgrän-
sen i öster. Å- och sjösträckan är ca 55 km lång. 
Inom vattendragssystemet, med bland annat 
sjöarna Grumlan, Tjurken, Flögen och Norrasjön, 
finns ett rikt växt- och djurliv. Bottenfaunasamhäl-
let är artrikt och hyser ett flertal hotade arter. 

Natura 2000
Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla naturom-
råden i EU med syfte att hejda utrotning av vilda 
djur och växter och hindra att deras livsmiljöer 
förstörs. Natura 2000 är skyddade enligt 7 kapitlet 
miljöbalken och med stöd av EUs fågeldirektiv och 
art- och habitatdirektiv. 

VETLANDA IDAG - RIKSINTRESSEN OCH OMRÅDESSKYDD

Emån, som är ett riksintresse för naturvård och på vissa ställen även kulturmiljövård då natur och kultur ofta hänger samman.

VETLANDA IDAG -RIKSINTRESSEN  OCH OMRÅDESSKYDD
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47. Oskarshamn-Trollhättan
Väg 47 mellan Oskarshamn och Trollhättan är av 

ska höglandet och Jönköping.

Sträckan Vetlanda – Nässjö, väg 31/47, ingår i det 
nationella kollektivtrafiknätet och i det rekom-
menderade vägnätet för farligt gods. Arbetspend-
lingen mellan Nässjö och Vetlanda är betydande 
och vägen är viktig för fortsatt regionförstoring i 
Jönköpings län.

Sträckan Kosta och Vetlanda, väg 28 och 31, hör 
till de funktionellt prioriterade stråk som lyfts 
fram i den regionala systemanalysen för östra 
Götaland. Väg 31 ingår i det nationella kollektiv-
trafiknätet och i rekommenderat vägnät för farligt 
gods. Vägen har betydelse för den lokala arbets-
pendlingen och för näringslivet och är en viktig 
väg inom Glasriket och för turismen. 

32. Vetlanda-Mjölby
Väg 32 är av särskild betydelse för regional och 
interregional trafik. Vägen sträcker sig från Motala 
till Björkeryd/Ekenässjön, där den via väg 31 och 
väg 28 fortsätter till Blekinge.

Vägen knyter samman flera större konsumtions- 
och produktionscentra såsom Vetlanda, Eksjö, 
Tranås, Boxholm, Mjölby och Motala. Vägen 
utgör även en viktig förbindelse för Småländ-
ska höglandet till E4 norrut mot Linköping och 
Stockholm. 

VETLANDA IDAG -RIKSINTRESSEN  OCH OMRÅDESSKYDD

att det är ett antal namngivna biotoptyper som 
får skyddas som biotopskyddsområde.

Kulturmiljövård
Riksintresse kulturmiljövård
Riksintresse för kulturmiljövården regleras i mil-
jöbalken och pekas ut av Riksantikvarieämbetet. 
Inom planområdet finns två områden av riksin-
tresse för kulturmiljövården - Byestad och Näsby. 

Byestad är en fornlämningsmiljö från yngre 
järnålder som bland annat rymmer två av 
Smålands största gravfält. 

Näsby är ett herrgårdslandskap kring sjöarna 
Flögen och Norrasjön med välbevarad 1700- och 
1800-talsbebyggelse.

Kommunikationer 
Trafikverket pekar ut mark- och vattenområden av 
riksintresse för anläggningar för trafikslagen väg, 
järnväg, luftfart och sjöfart. Riksintresseanspråk 
pekas ut för både befintliga vägar och planerade 
framtida vägar. Riksintressen för kommunikationer 
ska enligt miljöbalken skyddas mot åtgärder som 
påtagligt kan försvåra tillkomsten eller nyttjande 
av anläggningen. 

Riksintresse befintliga vägar
31. Kosta (28) – Jönköping
Väg 31 är av betydelse för regional och interregio-
nal trafik och förbinder Karlskrona med Småländ-

Inom planområdet finns två Natura 2000-
områden - Illharjen samt Emån (västra). Priori-
terade bevarandevärden i Illharjen är områdets 
mosaik av värdefulla naturtyper och beståndet av 
flodpärlmussla. Emån har i sin tur stor betydelse 
för olika djur- och växtarter. I vattnet lever en hel 
del sällsynta och rödlistade arter. Bland dessa 
finns flodpärlmussla, tjockskalig målarmussla och 
utter. Ån är även viktig för många fåglar.

Naturreservat
Naturreservat är den vanligaste skyddsformen 
för naturområden. Naturreservat kan bildas för 
att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara 
värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av 
områden för friluftslivet.

Inom planområdet finns två naturreservat som 
gränsar till varandra - Illharjen och Stora Illharjen. 
Illharjen är ett statligt naturreservat förvaltat 
av Länsstyrelsen i Jönköpings län som bildades 
år 1970. År 1998 utökades området med det 
kommunala reservatet Stora Illharjen.

Biotopskydd
Biotopskyddsområde är en skyddsform som kan 
användas för små mark- och vattenområden, så 
kallade biotoper. Det handlar om områden som 
på grund av sina särskilda egenskaper är värdeful-
la livsmiljöer för hotade djur- eller växtarter. Bio-
toperna är också viktiga för vanligare arter, samt 
för omväxling i landskapet. Biotopskyddsområden 
skiljer sig från till exempel naturreservat genom 
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Totalförsvar
Riksintresse för totalförsvarets militära del
Försvasmakten är ansvarande myndighet för total-
försvarets militära del. Denna del innefattar både 
öppna och sekretessbelagda riksintressen.

Även om Vetlanda kommun inte omfattas av 
något öppet riksintresse för totalförsvaret finns 
det ändå tillfällen då ärenden ska skickas på 
remiss till försvarsmakten. Dessa tillfällen är bland 
annat:
• Samtliga ärenden som rör objekt högre än 20 

meter utanför sammanhållen bebyggelse och 
45 meter inom sammanhållen bebyggelse.

•  Alla former av översiktplaner, fördjupade 
översiktplaner och tematiska tillägg till dessa.

•  Samtliga ansökningar om tillstånd enligt mil-
jöbalken för täkter.

•  Ärenden som rör kablar och ledningar som 
kopplas till stomnätet.

Riksintresse för totalförsvarets civila del
Den myndighet som ansvarar för totalförsvarets 
civila del är myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB). Riksintressen för civilt försvar 
är mark- eller vattenområden med befintlig eller 
möjlig plats för anläggning av intresse för det 
civila försvaret. MSB har ett pågående arbete för 
att ytterligare belysa riksintressen av detta slag. 
Under tiden uppmanas att upphöra avveckling av 
t. ex. skyddsrum och andra anläggningar som är 
av vikt för civilt försvar.

särskild regional och interregional betydelse. Väg 
47 fyller en viktig roll för transporter mellan öst- 
och västkusten.

Sträckan Vetlanda-Målilla knyter samman flera 
större konsumtions- och produktionscentra, 
såsom Oskarshamn, Vetlanda, Nässjö, Jönköping, 
Falköping och Trollhättan. Stråket är en viktig väg 
för näringslivet och har stor betydelse för under-
leverantörer till fordonsindustrin. 

127. Vetlanda-Värnamo
Väg 127 utgör särskild betydelse för regional och 
interregional trafik. Väg 127 mellan Värnamo och 
Vetlanda är en viktig transportled som länkar 
samman en del av de funktionellt prioriterade 
stråken som lyfts fram i den regionala systemana-
lysen för östra Götaland som E4, väg 30 och väg 
31.

Mellan Sävsjö och Vetlanda har vägen stor 
betydelse för arbetspendling och tillgänglighet till 
samhällelig och kommersiell service. Stråket ingår 
i det nationella kollektivtrafiknätet samt i det 
rekommenderade vägnätet för farligt gods.

Riksintresse framtida väg
Förbifart Ekenässjön
Inom planområdet finns på väg 31 planer på en 
framtida åtgärd, förbifart Ekenässjön, som tar ny 
mark i anspråk. Vägen är tänkt att gå öster om 
tätorterna Ekenässjön och Vetlanda.

VETLANDA IDAG - RIKSINTRESSEN OCH OMRÅDESSKYDD
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© Lantmäteriet

Teckenförklaring
Planerade utvecklingsområden
Framtida grönstråk
Framtida grönområden
Kulturmiljövård, MB3:6
Naturvård MB 3:6
Riksintresse, väg-framtida
Riksintresse, Vägar

Riksintressen. Kartan visar planerade utvecklingsområden och dess förhållande till riksintressen i Vetlanda och närområdet.
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MILJÖKVALITETSNORMER
att arbetet måste fortgå för att behålla god status 
och avanceras för att nå målen.

Det pågår redan åtgärder för att uppfylla normen, 
till exempel åtgärder för enskilda avlopp. Fler 
möjliga åtgärder är bland annat anläggning av 
våtmarker, förbättrad dagvattenhantering och 
morfologiska åtgärder. Det är viktigt att MKN för 
vatten ges utrymme i fortsatta planarbeten och 
att sträva efter bättre dagvattenhantering, men 
det viktigaste är att åtgärderna genomförs. 

Miljökvalitetsnorm för utomhusluft
Miljökvalitetsnormer för utomhusluft syftar 
både till att skydda människors hälsa och skydd 
av växtlighet. I normen ingår olika ämnen som 
till exempel kvävedioxid/kväveoxider, partiklar, 
bensen med mera. De flesta normerna är 
gränsvärdesnormer som ska följas. Det finns 
också målsättningsnormer som ska eftersträvas. 
Kommunen har ansvar att kontrollera luftkvali-
tet för de flesta miljökvalitetsnormerna genom 
beräkningar och mätningar.
Mätningar av luftkvalitén görs regelbundet av 
kommunen. Värdena ligger hittills på acceptabla 
nivåer.

Miljökvalitetsnorm för buller
Miljökvalitetsnormer för buller gäller för om-
givningsbuller från vägar, järnvägar, flygplatser, 
hamnar och industri. Miljökvalitetsnormer för 
buller gäller i dag för kommuner med fler än 1000 

Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett begrepp som 
sätter en bindande gräns för ett miljötillstånd som 
ska följas vid eller efter en viss tidpunkt. 

Det är fråga om ett juridiskt styrmedel som 
tar sikte på tillståndet i miljön. En miljökvali-
tetsnorm fastställs utifrån kunskap om vad som 
utgör en föroreningsnivå eller störningsnivå som 
människor, miljö och natur kan utsättas för utan 
större påverkan. En miljökvalitetsnorm är inte 
en nivå som är acceptabel att sträva efter utan 
målsättning ska vara att en god miljö ska upprätt-
hållas eller förbättras.
Miljökvalitetsnormerna kan ofta sammankopplas 
med de nationella miljökvalitetsmålen.

Miljökvalitetsnorm för vatten
MKN för vatten fastställs individuellt för olika 
vattenförekomster som större sjöar, vattendrag 
och grundvattenmagasin. För ytvatten finns det 
normer för kemisk och ekologisk status medan 
det för grundvatten finns normer för kemisk och 
kvantitativ status. För att veta vilket mål en vat-
tenförekomst ska ha har de statusklassats och fått 
ekologisk och kemisk status.

I Vetlanda är det Vetlandabäcken, Emån, Grumlan 
och Flögen som har miljökvalitetsnormer och sta-
tusklassning. Vetlandabäcken och Emån har båda 
måttlig ekologisk status. Vetlandabäckens miljö-
kvalitetsnorm ska uppgå till god ekologisk status 
vid 2027 och Emån god ekologisk status 2021. 
Sjöarna har idag god ekologisk status. Det innebär 

000 invånare samt i områden som störs av buller 
från större vägar (över 3 miljoner fordon/år), 
större järnvägar (30 000 tåg/år) samt större civila 
flygplatser (över 50 000 flygrörelser/år). Vetlanda 
kommun uppnår inte dessa kriterier och omfattas 
därför inte av miljökvalitetsnormer för buller. 

Även om det inte finns MKN för buller i Vetlanda 
så finns riktvärden för buller i bostadsmiljöer som 
ska följas. Bullerfrågan ska beaktas och eventella 
skyddsåtgärder genomföras om så behövs.

VETLANDA IDAG - MILJÖKVALITETSNORMER
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Teckenförklaring
Planerade utvecklingsområden
Framtida grönstråk
Framtida grönområden
MKN Grundvatten
MKN Sjöar
MKN Vattendrag

Miljökvalitetsnormer. Kartan visar vattendrag och sjöar med miljökvalitetsnormer och hur utvecklingsområdena förhåller sig geografiskt till MKN.
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UTVECKLINGSTENDENSER OCH UTMANINGAR
Demografisk utveckling
Befolkningen i Sverige har stadigt ökat från början 
av decenniet och väntas fortsätta öka. Men 
den förvärvsarbetande delen av befolkningen 
(personer i åldrarna 20- 64 år) minskar successivt 
till följd av en stadigt ökande medellivslängd. 
Samtidigt som befolkningen på nationell nivå 
lever allt längre och försörjningskvoten stiger så 
skiljer sig utvecklingen åt mellan olika delar av 
landet.

Utvecklingen i Vetlanda kommun
Vetlandas befolkning har också ökat de senaste 
åren. En betydande del av den befolkningsökning 
som skett i Vetlanda de senaste åren utgörs av 
utrikes inflyttande. Denna inflyttning väntas även 
fortsättningsvis ligga på en relativt hög nivå i 
kommunen som helhet. Att göra prognoser för in-
vandring är dock svårt då det inte med tillförlitlig-
het går att förutse politiska händelser, naturkata-
strofer och ekonomiska kriser längre fram i tiden. 
Unga vuxna tenderar att flytta ifrån kommunen till 
större städer.
Enligt en framtagen befolkningsprognos för 
Vetlanda kommer befolkningen i tätorten att öka 
med cirka 2500 personer fram till år 2040. Den 
största procentuella befolkningsökningen väntas 
under prognosperioden ske i åldersgruppen 65 
år och äldre. Likväl väntas en ökning av personer 
i ålder 30-45 år, bland annat på grund av höga 
födelsetal i början 1990-talet.

Konsekvenser och åtgärder
En fortsatt befolkningsökning i Vetlanda väntas 
medföra en hög efterfrågan på bostäder och mark 
för arbetsplatser och service. Därtill följer behov 
av investeringar i infrastruktur som vägar och VA-
system. Dessa utmaningar ställer krav på en god 
planberedskap i tätorten.
En konsekvens av högre andel äldre i befolkningen 
är en stigande försörjningskvot i samhället. Den 
demografiska utvecklingen kan således beskrivas 
med att allt färre ska försörja allt fler. En sådan 
utveckling väntas på sikt få betydande ekonomis-
ka konsekvenser för kommuner med en hög andel 
äldre, då behovet av service till äldre ökar.
En god integration av utrikesfödda är viktigt mot 
bakgrund av bland annat behovet av fler förvärvs-
arbetande i kommunen samt att utanförskap i 
samhället riskerar att medföra ökade kostnader 
för försörjningsstöd. 

En utmaning är att behålla och locka tillbaka unga 
till kommunen. För detta behövs fler utbildnings-
alternativ, inklusive goda kommunikationer, och 
attraktiva arbetstillfällen i Vetlanda.

Hållbar utveckling
Ett hållbart samhälle är robust och flexibelt inför 
de förändringar det ställs inför, till exempel kli-
matförändringar. I begreppet hållbarhet inbegrips 
såväl ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter. 
För att verka för en hållbar utveckling har Sverige 
antagit flera klimat- och miljömål, där det övergri-
pande målet är generationsmålet. Enligt gene-

rationsmålet är målet för miljöpolitiken ”[…] att 
till nästa generation lämna över ett samhälle där 
de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka 
ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges 
gränser”. 

För att skapa en hållbar utveckling behöver 
begreppet hållbarhet fyllas med konkret innebörd 
för att kunna omsättas i praktiken. I Vetlanda 
eftersträvas en effektiv användning av den byggda 
miljön och en planering av mark- och vattenom-
råden präglad av resurshushållning och miljötänk. 
Det sistnämnda inbegriper att minska utsläppen 
av växthusgaser samt värna om ekosystemtjäns-
ter och den biologiska mångfalden. I ett hållbart 
samhälle behöver det även finnas förutsättningar 
för människor till ett bra vardagsliv, gemenskap 
och att kunna påverka sin livsmiljö.

Strukturomvandling 
Det pågår idag en övergripande samhällsom-
vandling från industrisamhället till kunskaps-
samhället. Vetlanda är en varuproducerande 
kommun med en stor andel sysselsatta inom 
industrin, där näringslivet domineras av ett fåtal 
större företag. Andelen tjänsteföretag är låg 
vilket utgör en utmaning då industrin generellt 
är en mer konjunkturkänslig bransch än tjänste-
sektorn. För att få en robust näringslivsstruktur 
samt hänga med i pågående strukturomvandling 
gäller det för Vetlanda att skapa ett mer varierat 
samt förnyelse- och utvecklingsinriktat näringsliv. 
För att det ska lyckas behöver kommunen skapa 

VETLANDA IDAG - UTVECKLINGSTENDENSER OCH UTMANINGAR
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attraktiva livsmiljöer och goda kommunikationer 
för att locka människor och företag att vilja bo och 
verka i Vetlanda.

En av de enskilt starkaste förändringsfaktorerna 
i dagens samhälle är digitaliseringen. Tekniska 
framsteg har medfört nya förutsättningar för 
företag och offentlig sektor, för arbetsliv och ut-
bildning och för vårt sätt att kommunicera. För att 
utnyttja digitaliseringens möjligheter och förenkla 
invånarnas tillvaro är det viktigt att säkerställa en 
välfungerande digital infrastruktur i Vetlanda. 

VETLANDA IDAG - UTVECKLINGSTENDENSER OCH UTMANINGAR

Handeln har utvecklas under åren med extern handel och centrumhandeln. Men även e-handel har en stor del i utvecklingen.
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3. VETLANDA 2040 - PLANFÖRSLAG
VISION
UTVECKLINGSSTRATEGI
BOENDE OCH ARBETE
INFRASTRUKTUR
NATUR OCH FRITID
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I Vetlanda värnar vi om människor, vår miljö och vårt näringsliv.
Här är nära till arbetsplatser, service, handel, natur, rekreation och föreningsliv. Närheten och de gröna miljöerna 
bidrar till att göra Vetlanda till en attraktiv ort att leva i för gammal som ung. Det är lätt och bekvämt att ta sig runt 
i tätorten till fots och med cykel och tillgängligheten med kollektivtrafik och bil är god. Vi har nära till möten med 
varandra, här blir vi gott bemötta och vi känner oss delaktiga och har möjlighet att påverka våra beslutsfattare. 

Vetlanda är med sitt breda handelsutbud den naturliga handelsplatsen på Höglandet. Centrumhandeln och 
externhandeln komplettererar och stimulerar varandra och utvecklas med stöd av sina kommunikationslägen. 
Vetlandas många kulturhistoriskt värdefulla objekt och miljöer, den blandade bebyggelsen och den varierade 
landskapsbilden erbjuder en mängd upplevelser för boende och besökare. 

Vetlanda är en levande ort präglad av utveckling, nybyggnation och god företagsanda. Vi jobbar för att ständigt 
förbättra invånarnas boendemiljö.  Vetlanda är framåtblickande och kommunen och privata aktörer arbetar med 
investeringar sida vid sida. 

VISION FÖR VETLANDA TÄTORT

VETLANDA 2040 PLANFÖRSLAG - VISION VETLANDA 2040 PLANFÖRSLAG - VISION

445



27VETLANDA 2040 PLANFÖRSLAG - VISION

446



28

UTVECKLINGSSTRATEGI
Utvecklingsstrategin redovisar på en övergripan-
de nivå intentionerna för Vetlandas utveckling 
och utbyggnad. Den ska ligga till grund för den 
långsiktiga planeringen av mark- och vattenan-
vändningen i tätorten. Strategin bygger på ställ-
ningstaganden beslutade i Översiktsplan 2010 och 
på principerna om hållbar utveckling.

Utvecklingsstrategins huvuddrag: 
- Skapa närhet genom förtätning och 
komplettering av den befintliga bebyggda 
miljön. 
- Bygg ut tätorten i strategiska lägen i 
väster, och mer långsiktigt, i öster. 
- Planera för goda gång- och cykelmöjlig-
heter inom tätorten.
- Eftersträva en sammanhållen bebyggel-
se som ger bra underlag för kollektivtrafiken.   

Vetlandas fortsatta utveckling bör ske genom att 
nya bebyggelseområden länkas samman med 
befintlig bebyggelsestruktur, grönstruktur och 
infrastruktur. Tätortens bebyggelse bör hållas 
samman och principerna om närhet mellan 
människor och de funktioner vi behöver i vår 
vardag är viktig. 

Utvecklingsstrategin redovisar en framtida ut-
veckling i större utbyggnadsområden, härefter 
redovisade som strategiska utvecklingsområden, 
och genom en ökad täthet i befintliga miljöer. En 

effektivare markanvändning genom förtätning 
gäller både för nya boendemiljöer och för utveck-
ling av verksamhetsområden. Detta kan uppnås 
både genom tätare och högre bebyggelse och 
genom bättre nyttjande av markresursen, särskilt 
i centrala Vetlanda. 

Nya områden ska planeras utifrån en helhets-
syn i förhållande till befintliga byggda miljöer, 
natur- och kulturvärden samt framtida utveck-
lingsmöjligheter i närområdet. Vid exploatering 
av utvecklingsområden och vid förtätning ska 
Vetlandas karaktär som en grön stad värnas. 
Nya grönområden bör tillskapas i samband med 
större exploateringar och länkas samman med 
den befintliga grönstrukturen. Andelen grönska i 
centrala Vetlanda bör höjas och Vetlandas befint-
liga områden för naturvård, friluftsliv och rekrea-
tion ska i möjligaste mån värnas och utvecklas för 
deras pågående användning. Vid exploatering av 
grönområden ska kommunen verka för att kom-
pensationsåtgärder genomförs.

Vid framtida utbyggnad eftersträvas en 
samordnad bebyggelse- och infrastrukturplane-
ring. För att skapa en god tillgänglighet mellan 
befintliga och framtida bostadsområden och 
målpunkter ska utvecklingen av den lokala infra-
strukturen särskilt främja ett välutbyggt och gent 
gång-, cykel-, och kollektivtrafiknät.

Den fysiska planeringen ska bidra till att stärka 
kollektivtrafiken i och till Vetlanda. Särskilt fokus 

ligger på att bidra till en utveckling av järnvägen 
Vetlanda-Nässjö för persontrafik och god-
stransporter. Detta görs bäst genom att skapa bra 
stråk till och från stationen och genom förtätning 
i centrala Vetlanda. Järnvägssträckan kan också 
gynnas genom etablering av fler verksamheter i 
Ekenässjön då det skapar arbetstillfällen på orten 
och ger möjlighet till ökade godstransporter.

Vetlanda har utvecklats till en levande handels-
stad med ett marknadsområde som sträcker sig 
utanför kommunens gränser. Koncentrationen av 
kommersiell och samhällelig service gör centra-
lorten till en viktig kugge i kommunens utveckling 
där tillgängligheten till och inom centralorten är 
viktig för hela kommunens befolkning och för 
handelns besökare. För att möjliggöra för ytter-
ligare etableringar av handel och annan service i 
de centrala delarna ska kommunen i planeringen 
inom centrumområdet och i halvexterna lägen 
arbeta för att tillskapa kommersiella lokaler i 
bottenplan vid nyplanering och tillståndsgivning. 
Centrumplanen ska vara vägledande för den 
fortsatta utvecklingen i centrala tätorten. Utred-
ningar genomförda inför framtagandet av detta 
planförslag anger att det inom planperioden inte 
är lämpligt att etablera fler externhandelsområde.

Runt Vetlanda finns flera viktiga service- och 
arbetsorter med tydliga pendlingsströmmar till 
och från centralorten. Vid planeringen av centra-
lortens utveckling behövs en helhetssyn på dessa 
samband så att de stärks och utvecklas. Med 
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Teckenförklaring
Kärna
Värdekärna
Viktig funktion
Utvecklingsområde
Utvecklingsstråk
Utvecklingsstråk, pil
Transportnod
Natur- och rekreationsområde
Framtida natur- och rekreationsområde
Grönt samband
Grönt samband, pil
Riksintresse, väg-framtida
Framtida infartsgata

Utvecklingsstrategi. Kartan redovisar schematiskt kommunens långsiktiga intentioner för tätortens fysiska utveckling, mot och bortom 2040. Se förklaringar av 
begrepp på nästa sida.
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mål om att skapa en levande kommun samt med 
bakgrund om av den höga efterfrågan på mark i 
centralorten finns ett behov av att förlägga ytkrä-
vande verksamheter i de kringliggande orterna. 
Särskilt prioriterat är en ökad koncentration 
av verksamheter i orter där det finns eller kan 
utvecklas goda kommunikationslägen.  

UTBYGGNAD AV VETLANDA 
TÄTORT
I denna del redovisas hur planförslaget konkret 
bör genomföras. Det handlar om stora och små 
insatser som gemensamt bidrar till att nå de över-
gripande mål och ställningstaganden som anges i 
denna plan.

Som utgångspunkt för fortsatta beslut som rör 
markanvändning i och i anslutning till tätorten 
är planområdet indelat i en tätortszon och en 
randzon. Riktlinjer som ska vara vägledande för 
lovgivning och detaljplaneläggning redovisas 
nedan för respektive zon.

För framtida bostadsbebyggelse ska kommunen 
ha en planprioritering utifrån analyser och rikt-
linjer i gällande bostadsförsörjningsprogram och 
medverka vid markförvärv när tillfälle uppstår. 
Utbyggnaden av strategiska utvecklingsområden 
och förtätning på utpekade exploateringytor i 
centrum ska prioriteras. 
För utveckling av verksamhetsområden ska 
kommunen verka för att ledig mark och lokaler 

inom tätortens befintliga verksamhetsområden 
fylls i första hand när företag vill expandera eller 
etablera sig i tätorten. Detta kan bland annat ske 
genom att kommunen aktivt deltar i processer 
för markförvärv. Planläggning av nya områden 
för verksamhetsändamål ska i första hand ske i 
området vid Skärpet och därefter vidare norrut. 
Kommunen bör tidigt inleda arbete med att 
förvärva mark i området.

Kommunen ska tillsammans med näringslivet 
arbeta för att ta fram en handelsstrategi som ger 
vägledning vid handelsetableringar. Vid planlägg-
ning inom centrumområdet och i handelsområ-
den i de halvexterna lägena ska alltid behovet av 
nya lokaler för handelsändamål utredas. Även 
möjligheten att tillskapa mer yta för kontorsloka-
ler ska utredas i dessa områden. 

Tätortszon
Tätortszonen utgörs av befintlig planlagd mark i 
tätorten samt mark som pekas ut för nya bostads-
områden, verksamhetsområden och omvandlings-
områden i denna plan. Tätortszonen innefattar 
även en buffertzon på 200 meter runt denna 
mark.  

I enighet med utvecklingsstrategin ska Vetlanda 
växa inifrån och ut. Detta bör utanför redovisade 
utvecklingsområden främst ske genom förtätning 
på redan ianspråktagen mark. Inom tätortszonen 
finns flera områden som omfattas av äldre de-
taljplaner. I vissa av dessa områden finns potential

Riktlinjer för detaljplaneläggning
Förtätning med ny bebyggelse inom tätorts-
zonen ska:  
• i huvudsak ske på kvartersmark och redan 

hårdgjorda ytor och grusytor. Detta kan 
även innefatta att befintlig bebyggelse 
byggs på med en eller flera våningar.

• i andra hand ske på grönytor med låg 
betydelse för den gröna infrastrukturen 
och för boendes tillgång till grönytor.  
Förtätningen ska kunna motiveras av att 
bebyggelsen tillgodoser ett behov enligt 
kommunens olika lokal- och bostadsförsörj-
ningsprogram. 

till en mer resurseffektivt markanvändning, vilket 
kan innebära behov av att ändra detaljplaner. 
Detta bör särskilt övervägas för områden som har 
god tillgänglighet till kollektivtrafik.

Förtätning handlar inte bara om att uppföra nya 
bostäder i den byggda miljön utan om att se möj-
ligheten i att komplettera denna miljö med värden 
som den idag saknar. Förtätning handlar således 
om att arbeta för en ökad täthet i stadsmiljön 
med bebyggelse, mötesplatser, gröna miljöer, 
stråk med mera varför behovet av sådana funktio-
ner ska beaktas likvärdigt vid planering av centrala 
Vetlanda.  

Förtätning i tätorten ska ske på sådant sätt att 
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värden i den befintliga byggda miljön bevaras och 
utvecklas. Centrumplanen, som ska läsas till-
sammans med detta planförslag, anger ett antal 
exploateringsytor som kan bidra till att utveckla 
ny bebyggelse och grönstrukturen i centrala 
Vetlanda. Som komplement till Centrumplanen 
anges i detta förslag kriterier för hur kommunen 
ämnar arbeta för en ökad täthet av bostäder i 
tätortens centrala delar.

Randzon
Den närmast omgivande marken runt tätortszo-
nen utgör Vetlandas randzon. Randzonen är in-
fluensområde för tätortens långsiktiga utveckling 
och är därför intressant för kommunala markför-
värv.  

Ny bebyggelse i randzonen bör lokaliseras till 
befintlig sammanhållen bebyggelse och bebyg-
gelsegrupper för att begränsa ianspråktagande av 
ny mark. För detta har områden för tätortsnära 
lantligt boende pekats ut med utgångspunkt i 
nedanstående riktlinjer.  I områden för tätortsnära 
lantligt boende ska ny bebyggelse ha en lantlig 
karaktär och anpassas till platsens förutsättningar. 
Utanför områden för tätortsnära lantligt boende 
ska det råda restriktivitet för ny bebyggelse i 
randzonen. Detta med hänsyn till tätortens lång-
siktiga utvecklingsbehov, utrymmen för areella 
näringar samt behov av bostadsnära natur för 
både nya och befintlig hushåll vid förtätning och 
expansion av tätorten. Undantag från restriktio-
nen för ny bebyggelse i randzonen kan medges för 

enskilda avstyckningar för generationsskiften.

Vid byggnation i randzonen ska förutsättningar 
för att lösa kommunal service och vatten- och 
avloppsfrågor på ett samhällsekonomiskt hållbart 
sätt beaktas. Hänsyn bör också tas till förutsätt-
ningar att resa med hållbara färdmedel som cykel 
och kollektivtrafik. 

Brukningsvärd jordbruksmark är enligt Miljöbal-
ken av nationellt intresse. Begreppet bruknings-
värd kan innefatta såväl produktionsvärden som 
naturvärden, sociala värden, kretsloppsvärden 
och landskapskaraktär. Noga avvägningar ska 
göras innan jordbruksmark tas i anspråk för 
byggnation eller annan ändrad markanvändning. I 
utpekade områden för tätortsnära lantligt boende 
anses byggnation på och i anslutning till jordbruk-
smark motiverat för att kunna tillgodose efterfrå-
gan på tätortsnära bostäder i lantlig miljö. Bygg-
nation ska dock ske med så begränsad påverkan 
på jordbruksmarkens värden som möjligt.

Riktlinjer för lovgivning och detaljpla-
neläggning
• Ny bebyggelse inom randzonen bör lokali-

seras till befintlig sammanhållen bebyggelse 
och bebyggelsegrupper.

• Ny bebyggelse inom randzonen bör lokali-
seras där det finns goda förutsättningar för 
kommunal service, vatten- och avloppssam-
ordning samt hållbart resande. 

• Byggnation på jordbruksmark ska ske med 
så begränsad påverkan på jordbruksmarkens 
värden som möjligt. 

• Ny bebyggelse eller annan ändrad markan-
vändning ska ta hänsyn till landskapsbild, 
naturvärden, omgivande bebyggelse och 
andra kulturvärden. 

• Kommunen ska i randzonen ha beredskap 
som möjliggör markförvärv av strategisk 
karaktär.

Ny bebyggelse inom randzonen ska som regel 
föregås av detaljplan med undantag för om det 
gäller en enstaka byggnad och sker på eller i 
direkt anslutning till befintlig tomtplats. De-
taljplaneläggning ska utgå från ovanstående 
riktlinjer samt tätortens långsiktiga utvecklings-
behov.
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Planområdet. Innanför den blå linjen ligger tätortszonen och utanför ligger randzonen som successivt får mindre påverkan av planen ju längre från tätorten platsen befinner sig.
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SOCIAL HÅLLBARHET
Till utvecklingsstrategin finns mål och strate-
gier för social hållbarhet. Här ingår till exempel 
mänskliga rättigheter, barnperspektiv och integra-
tion i planeringen. Nedan presenteras de mål och 
strategier som finns i gällande översiktsplan.

Översiktsplan 2010
Planeringsmål
• I all planering ska samråd ske i en vid krets
• Fler och bättre miljöer för möten ska skapas i 

kommunen
• Folkhälsoperspektivet ska ligga till grund för 

utformningen av framtida boendemiljöer
• Vetlandas utemiljöer ska vara tillgängliga för 

människor med olika funktionsnedsättningar. 

Planeringsstrategier
• Genomföra trygghetsvandringar för planer av 

större vikt
• Enkelt avhjälpta hinder i kommunens byggna-

der och utemiljö ska åtgärdas.  

Mänskliga rättigheter utgår från att alla människor 
har lika värde och samma rättigheter. Översikts-
planeringen bör bland annat beakta rätten till 
en skälig levnadsstandard och berördas tillgång 

till information och möjligheter att framföra sina 
åsikter. Att förebygga segregation och verka för att 
tillgängliggöra samhällstjänster är andra exempel 
på hur översiktsplaneringen kan påverka den 
enskilde eller gruppers mänskliga rättigheter.

Jämlikhet och jämställdhet 
Med jämlikhet menas att alla individer har lika 
värde och ska ges samma rättigheter och möjlig-
heter oavsett kön, könsöverskridande identitet 
eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, 
sexuell läggning och ålder. Jämställdhet innebär i 
sin tur jämlikhet mellan kvinnor och män. Målet 
är att kvinnor och män ska ha samma makt att 
forma samhället och sitt egna liv. Strävan efter 
jämställdhet gynnar även arbetet för ett jämlikt 
samhälle.

Att arbeta med jämlikhet och jämställdhet i 
samhällsplaneringen handlar bland annat om 
att skapa trygga och tillgängliga miljöer som är 
öppna för alla. Detta innebär exempelvis att verka 
för en god tillgång till transporter, skapa levande 
bottenvåningar, fylla glapp i stadsrummet och att 
öka trivseln och rörelsen på platser som upplevs 
otrygga. Den fysiska planeringen bör även bidra 
till välfungerande lokala arbetsmarknader och 
att olika gruppers deltagande i arbete och studier 
underlättas. Ett exempel kan vara att planera för 
en blandning av bostäder, verksamheter och sam-
hällsservice nära hållplatser för kollektivtrafik.
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Planeringsmål
Vetlanda kommun vill uppnå att:
• Alla människor har möjlighet att på 

lika villkor kunna leva och delta i 
samhället samt påverka dess utveck-
ling. 

• Den fysiska miljön ger förutsättningar 
för en god hälsa hos alla invånare.

Planeringsstrategier
För att uppnå planeringsmålen ska Vetlanda 
kommun: 
• Beakta trygghets- och säkerhetsaspek-

ter vid utformning av allmänna platser 
och lokaler, bostadsområden samt 
gång- och cykelvägar.

• Ta hänsyn till tillgängligheten för alla 
människor oavsett förutsättningar vid 
all fysisk planering samt ny- och om-
byggnation eller underhåll av allmänna 
platser och lokaler. 

• Verka för en god variation av boende- 
och upplåtelseformer i hela tätorten 
och stärka sambanden mellan olika 
områden.

• Vid förändringar av större betydelse 
i den fysiska miljön föra dialog med 
invånarna på sätt så att så många som 
möjligt kan delta och tycka till.

• I samhällsplaneringen ta särskild 
hänsyn till barns perspektiv, rättigheter 
och behov. 

• Utforma den byggda miljön så att den 
främjar fysisk aktivetet och lek och 
rörelse i vardagen.
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Tillgänglighet och delaktighet
I ett demokratiskt och tillgängligt samhälle har alla 
människor möjlighet att delta, vistas och röra sig 
i samhället på liknande villkor oavsett förutsätt-
ningar. Ett tillgängligt samhälle förutsätter bland 
annat orienterbarhet och trygghet i det offentliga 
rummet och en god trafikplanering.
Samhällsplaneringen ska baseras på olika männ-
iskors erfarenheter och behov för att ge alla 
invånare goda förutsättningar för vardagslivet. 
I planprocesser är medborgardialog ett viktigt 
komplement till den representativa demokratin. 
Invånarnas olika kunskaper och erfarenheter 
bidrar här till bättre beslutsunderlag. Med mål 
om att nå ut till en så bred allmänhet som möjligt 
är det viktigt att kommunen använder och testar 
olika metoder för medborgardialog och informa-
tionsspridning.

Integration
För att alla invånare på lika villkor ska kunna vara 
delaktiga och utvecklas i samhället är det viktigt 
att motverka segregation, vilket förutsätter en 
kombination av fysiska och sociala åtgärder. Det 
kan exempelvis handla om att verka för en större 
blandning av boende- och upplåtelseformer i 
tätorten och att olika bostadsområden bättre 
länkas samman fysiskt och mentalt. Det är även 
viktigt att utifrån behov verka för en rättvis för-
delning av resurser mellan olika stadsdelar så att 
olika bostadsområden erbjuder likvärdiga livsvill-
kor. Detta kan bland annat handla om insatser för 
bättre utemiljöer och kommunikationer. 

Barnperspektiv
Den fysiska miljön har stor betydelse för barns liv 
och utveckling. För att skapa goda uppväxtmiljöer 
ska barns tillgänglighet, rörelsefrihet och säkerhet 
särskilt beaktas i den fysiska planeringen. Alla 
barn och unga ska ha god tillgänglighet till utemil-
jöer för lek, fritid och rekreation såsom lekplatser, 
naturområden och fritidsanläggningar. 

FN:s konvention om barnets rättigheter slår fast 
att barnets bästa ska komma i främsta rummet vid 
alla åtgärder som rör barnet. I den fysiska plane-
ringen innebär detta att en plans konsekvenser 
för barns rättigheter alltid ska bedömas. Barn som 
påverkas av planen ska ges möjlighet att fritt och 
under barnanpassade villkor uttrycka sina åsikter.  
Underlaget ska sedan beaktas i den fortsatta 
planeringen och som regel ges företräde om det 
uppstår en konflikt med andra intressen gällande 
innehåll i beslut och utformning av åtgärder. Fast-
ställande om vad barnets bästa är ska utgå från 
barnets rättigheter utifrån barnkonventionens 
innehåll och barnets egna, informerade, åsikter. 

Folkhälsa
Folkhälsoarbete i den fysiska planeringen innebär 
att utforma människors livsmiljö på sätt som 
skapar förutsättningar för en god och jämlik hälsa 
hos hela befolkningen.
Boende- och närmiljön påverkar i hög grad 
människors hälsa. Frågor att beakta i planeringen 
är bland annat tillgång till rent vatten och avlopp, 
bostäder som möter människors behov samt till-
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gänglighet till samhällsservice. Närmiljöns utform-
ning påverkar dessutom beteenden som fysisk 
aktivitet, utevistelse och barns lek och rörelse. 
Det är därför viktigt att i utveckling av den byggda 
miljön främja en god tillgång till service och grön-
områden samt ett välutvecklat gång- och cykelnät. 
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KLIMAT
I utvecklingsstrategin ingår även mål och strate-
gier för klimatet. Samhället måste vara förberett 
på de klimatförändringar vi står inför.
Översiktsplan 2010
Planeringsmål
• Risken för och konsekvenserna av översväm-

ningar ska minska.  
• Nyplanerade områden ska inte utsättas för 

översvämningsrisker.

Planeringsstrategier
• Kommunen ska medverka aktivt med åtgärder 

mot miljöproblem och planera för att nå en 
hållbar utveckling. 

• Träd och grönska binder effektivt upp föro-
reningar och partiklar i luften och ska därför 
särskilt tas hänsyn till vid planering av stads- 
och gatumiljöer.  

• Ingen enstaka bebyggelse ska planeras under 
hundraårs flödesgräns.1 

• Områden för ny byggnation ska ligga ovanför 
högsta flödesnivån. 

• Extra säkerhetsmarginaler för översvämnings-
risken ska användas när nya samhällsviktiga 
funktioner planeras.

• Dagvattensystemen ska vara utformade så att 
tätorternas byggnader och anläggningar inte 
skadas av dagvatten.

• I offentliga miljöer och i skolmiljöer ska det 
finnas god tillgång till skugga.

1 Se annat ställningstagande under rubriken ”Över-
svämning”

Ett förändrat klimat
En pågående global samhällsutmaning är kli-
matförändringarna och utsläpp av växthusgaser. 
Generellt väntas framtidens klimat innehålla 
ökade inslag av extremt väder i form av skyfall, 
värme och torka. 

Förändringarna i klimatet är påtagliga också i 
Vetlanda. Framtagna klimatscenarier för Jönkö-
pings län till slutet av seklet pekar mot en tempe-
raturökning på 4-5 grader, längre vegetationsperi-
oder, varmare och torrare somrar, mildare vintrar 
med mer nederbörd samt fler perioder med 
extrema väderhändelser och naturolyckor. Års-
medelnederbörden i Vetlanda kommun förmodas 
i genomsnitt öka med cirka 20 % till år 2100. En 
högre nederbörd är att vänta under samtliga 
årstider, men i huvudsak under vinter och vår. 
Sommartid väntas en ökad förekomst av skyfall. 

Klimatscenarierna indikerar flera utmaningar 
som behöver mötas i samhällsplaneringen. Bland 
annat väntas klimatförändringarna sannolikt 
orsaka direkt påverkan på infrastruktur, dagvat-
tensystem, dricksvattenförsörjning, människors 
hälsa med mera. För att skapa ett klimatsmart 
samhälle behöver kommunen både minska sin 
klimatpåverkan och arbeta med klimatanpass-
ningsåtgärder. 

Transportsektorn är det område med störst 
enskild påverkan på vårt klimat. I Vetlanda 
kommun stod transporter för omkring 60 procent 
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Planeringsmål
Vetlanda kommun vill uppnå att:
Vetlanda bidrar till att begränsa klimatförändring-
arna genom god samhällsplanering, minskade 
utsläpp av växthusgaser och energieffektivisering. 
Vetlandas robusthet mot framtida klimatföränd-
ringar ökar genom förebyggande klimatanpass-
ningsåtgärder. 

Planeringsstrategier
För att uppnå planeringsmålen ska Vetlanda 
kommun:
• Ta tillvara och utveckla ekosystemtjänster 

för att motverka klimatförändringarna samt 
mildra dess effekter. En ökad andel grönska 
ska särskilt eftersträvas i bristområden och 
i anslutning till förskolor, skolor samt vård- 
och äldrebostäder. 

• Undvika ny bebyggelse i riskområden för 
översvämning och på markytor som är 
lämpliga för fördröjning av vatten.  Vid 
avsteg från detta ska lämpliga åtgärder 
utredas i detaljplaneläggning.

• I planering och exploatering verka för att 
dagvatten i första hand behandlas och 
omhändertas lokalt inom planområdet 
genom fördröjning, rening och infiltration. I 
andra hand avleds vattnet till annan plats för 
flödesutjämning och rening.  I tredje hand 
avleds vatten till recipienten. Detta gäller 
även befintliga områden där kommunen har 
möjlighet att genomföra LOD-åtgärder. 
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Teckenförklaring
A >80% grönska
B 50-80% grönska
C 30-50% grönska
D 5-30% grönska
E <5% grönska
Värmeöar
Framtida grönstråk
Framtida grönområden
Planerade utvecklingsområden

Andel grönska. I kartan redovisas andel grönska per avgränsat område. Mörkgrönt indikerar en stor andel grönska medan ljusgrönt och grått är bristområden där andelen 
grönska är låg. De röda markeringarna redovisar riskområden för värmeöar vid värmeböljor. Riskområdena är schematiskt redovisade.
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kylsystem i byggnader. I enighet med Översikts-
plan 2010 ska det i offentliga miljöer och i skolmil-
jöer finnas god tillgång till skugga.
 
I Vetlanda finns flera områden med låg andel 
grönska, dessa redovisas i kartan Andel grönska. 
Hårdgjorda miljöer med lite grönska värms upp 
snabbt och svalnar långsamt. Detta medför att
sådana miljöer ofta håller högre temperaturer än 
omgivande områden då solstrålning i högre om-
fattning tas upp och lagras på hårdgjorda ytor, än i 
vegetation. Effekten som uppstår kallas för urbana 
värmeöar vilken kan ha en skadlig inverkan på 
människors hälsa, i synnerhet bland sårbara 
grupper. I områden med låg andel grönska är det 
särskilt viktigt att arbeta för ökad grönska i syfte 
att minska negativa effekter av värmeböljor. 

Torka
Klimatscenarier för år 2100 visar på en ökad 
tillrinning i Emån med ca 38 % vintertid. Detta 
medan tillrinningen under sommaren minskar 
med ca 30 %. Antalet dagar med låga flöden i 
kommunen väntas år 2100 att ligga på 80-90 
dagar jämfört med 10-20 dagar idag. Samtidigt 
ökar antalet dagar med låg markfuktighet från 
dagens 5-10 dagar till 50-55 dagar år 2100. De 
varmare somrarna som scenarierna pekar mot 
ökar avdunstningen, vilket medför att tillgången 
på vatten sommartid blir lägre trots en ökad ne-
derbördsmängd under året.

för att förebygga negativa effekter av ett förändrat 
klimat alltid bedömas vid utveckling och föränd-
ringar av tätorten. Detta ska särskilt ske i val av 
lokalisering och utformningen av ny bebyggelse.  

Värmebölja 
Till år 2100 väntas årsmedeltemperaturen i 
Vetlanda öka likväl som antalet värmeböljor per 
år i genomsnitt. Med denna utveckling minskar 
behovet av uppvärmning samtidigt som behovet 
av kylning ökar. Högre temperaturer påverkar 
människors hälsa och välbefinnande. Det kan 
också medföra ökad risk för smittspridning i olika 
former.

För att minska risken för negativa effekter vid 
värmeböljor på människors hälsa, viktiga sam-
hällsfunktioner och djur och natur behöver 
temperaturer kunna hållas nere i både lokaler 
och i tätorten som helhet. Högre temperaturer 
medför att eventuella behov av kylsystem i högre 
utsträckning behöver beaktas vid byggnationer. 
Detta gäller särskilt i fråga om lokaler för viktiga 
samhällsfunktioner och för sårbara grupper som 
barn, sjuka och äldre.

Andelen grönska i städer har stor betydelse för 
möjligheten till temperaturutjämning vid värme-
böljor. Genom att ge skugga kan grönstrukturen 
sänka temperaturer både utomhus och inomhus 
samt minska exponeringen för skadlig UV-strål-
ning. Träd och växter som begränsar direkt 
solexponering kan minska behovet av tekniska 

av de totala utsläppen av koldioxid år 2013. För 
att minska transportsektorns klimatpåverkan 
ska Vetlanda planeras så att tätortens struktur 
minskar det totala transportbehovet samt gynnar 
resurssnåla resor och transporter.  Detta inbegri-
per att öka andelen resor med gång-, cykel- och 
kollektivtrafik samt skapa incitament för en mer 
miljöanpassad fordonstrafik.   

Buskar och träd renar effektivt luften från för-
oreningar som kväveoxider, svaveldioxid, ozon 
och partiklar. Träd har även förmåga att lagra 
koldioxid. Att värna om Vetlandas grönstruktur 
och vegetation är därför en viktig del i en klimats-
mart resursanvändning. I enighet med Översikts-
plan 2010 ska särskild hänsyn tas till träd och 
grönska vid planering av stads- och gatumiljöer då 
de effektivt binder upp föroreningar och partiklar 
i luften.

Klimatanpassning
Med klimatanpassning menas att vidta före-
byggande åtgärder för att dämpa eller hindra 
negativa konsekvenser av klimatförändringarna på 
människor, samhälle och miljö. . De väntade för-
ändringarna i klimatet innebär en ökad osäkerhet 
i kommunens samhällsplanering. Exempelvis kan 
områden som idag är byggbara komma att bli 
olämpliga för ny bebyggelse i framtiden på grund 
av till exempel översvämningsrisker. Detta medför 
ett behov av att långsiktigt bedöma mark- och vat-
tenanvändningens lämplighet utifrån aktuella kli-
matsscenarion.  I Vetlanda ska behov av åtgärder 
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Teckenförklaring
Fördröjningsytor
Framtida grönstråk
Framtida grönområden
Planerade utvecklingsområden

Fördröjningsytor. Ytorna har identifierats utifrån våtmarker, lågpunkter, rinnvägar samt kapacitet i befintligt dagvattennät. I kartan är ytorna schematiskt redovisade. 
Hela eller delar av ytorna kan användas som fördröjningsytor, antingen i naturlig form eller genom anlagda lösningar som kan bromsa vattenflödet. Detta studeras 
närmare i planläggning eller annan tätortsutveckling.
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Klimatförändringarna påverkar redan idag förut-
sättningarna för en trygg vattenförsörjning och 
dess effekter väntas med tiden bli allt påtagli-
gare på yt- och grundvattennivåerna. De längre 
perioder med liten eller ingen nederbörd som 
klimatscenarierna indikerar väntas resultera i vat-
tenbrist och hämmad växtlighet till följd av låga 
vattennivåer och torka. Om torrperioder sam-
manfaller med perioder med höga temperaturer 
förvärras situationen än mer på grund av ökad 
avdunstning och högre vattenförbrukning. Vatten-
brist ger negativa konsekvenser för dricksvatten-
försörjningen likväl som för industrier, jordbruket 
och skogstillväxten och kan leda till konkurrens 
mellan olika vattenanvändningar. Långvarig torka 
ökar även risken för bränder i skog och mark. 

För att långsiktigt motverka en minskad vattentill-
gång i Vetlandas vattendrag behövs åtgärder som 
fördröjer vattnets väg i landskapet. Våtmarker 
fyller här en viktig funktion då de, likväl som att 
bromsa vatten vid kraftig nederbörd, har förmåga 
att hålla vatten vid låga flöden. En teknisk 
lösning som exempelvis en dagvattendamm kan i 
dagsläget inte fullt ut ersätta en våtmark då  
våtmarker generellt både håller och renar vatten 
bättre än tekniska lösningar.  Våtmarker är tillika 
artrika miljöer som är viktiga för den biologiska 
mångfalden. För att minska risken för torka är 
det av stor vikt att bevara och restaurera befint-
liga våtmarker, exempelvis genom att återställa 
naturlig hydrologi, såväl som att anlägga nya 
våtmarker där det är möjligt.

Översvämning
I Vetlanda finns områden kring sjöar och vat-
tendrag som riskerar att översvämmas vid höga 
vattenflöden. I detta planförslag pekas ett fåtal 
nya bostadsområden ut inom högsta flödesnivån. 
Försiktighet och åtgärder krävs i detaljplanering av 
bebyggelse i eller i anslutning till dessa områden. 
I övrigt ska ny bebyggelse undvikas i riskområden 
för översvämning.   

I tätorten finns också platser som riskerar att 
översvämmas till följd av överbelastningar på 
dagvattensystemet vid kraftiga skyfall. Dessa 
platser utgör främst lågpunkter och områden med 
begränsade avrinningsmöjligheter. Byggnation 
på dessa platser bör om möjligt undvikas. Om 
sådan byggnation ändå sker, bör denna föregås av 
åtgärder som minskar risken för översvämningar 
vid skyfall. Generellt gäller att byggnation i ett 
område inte ska skapa översvämningsproblem på 
platsen eller på andra platser i tätorten. För att 
uppnå detta finns behov av att i detaljplanelägg-
ning analysera avledning av dagvatten hela vägen 
från källa till recipient. Utgångspunkten är att ny 
bebyggelse inte ska öka den sammanlagda belast-
ningen till befintligt dagvattensystem.

Vetlandas grönstruktur har kapacitet att ta emot 
och fördröja stora delar av tätortens dagvatten. 
Utjämning av nederbördstoppar i naturen 
minskar belastningen på dagvattenledningar och 
reningsverk. För att minska tätortens sårbarhet 
i samband med extrema vädersituationer kan 
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kommunen arbeta för att leda vattnet till på 
förhand utvalda platser. I kartan Fördröjningsytor 
redovisas ytor som ska kunna hantera vatten vid 
kraftigt regn. Dessa ytor, som i normalfallet kan 
fungera som exempelvis grönområde, park- eller 
lekområde, ska tillfälligt tillåtas vara vattenfyllda 
och bör därför ej bebyggas. Fördröjningsytorna 
kan också vara lämpliga för dagvattendammar, 
översilningsområden, våtmarker eller andra 
lösningar som kan bromsa vattenflödet för att 
minska risken för översvämningar på byggnader 
och anläggningar.

Inom planområdet finns idag inga riskområden för 
ras och skred. Ett framtida klimat med större och 
intensivare nederbördsmängder påverkar dock 
jordens stabilitet negativt och bidrar sannolikt till 
ökad benägenhet för ras, skred och erosion. Detta 
medför vid byggnationer behov av långsiktiga 
riskbedömningar kring markens beskaffenhet i 
tidiga skeden.
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Teckenförklaring
Våtmark
Planerade utvecklingsområden
Framtida grönstråk
Framtida grönområden

Våtmarker. Befintliga våtmarker i förhållande till planens utvecklingsområden.
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BOENDE OCH ARBETE
NÄRINGSLIV
Översiktsplan 2010
Planeringsmål
• Vetlanda kommun ska ha god plan- och 

markberedskap för nyetableringar och kunna 
erbjuda mark i centralorten och de mindre 
orterna. 

• Utveckla centrummiljön i Vetlanda
• Handeln ska finnas nära och vara tillgänglig.
• Öka Vetlanda kommuns attraktionskraft året 

runt för boende och besökare. 
• Öka antalet turistföretag och locka fler turis-

ter till kommunen. 
• Erbjuda vandrare, cyklister och kanotister 

kvalitativa upplevelser.  

Planeringsstrategier
• Mark för verksamheter med behov av ex-

poneringsläge ska pekas ut i fördjupning av 
översiktsplanen. 

• Handläggning av detaljplaner som rör utbygg-
nad eller nyetablering av företag ska priorite-
ras.

• En geografisk spridning av centrumbutikerna 
ska undvikas och externhandel ska koncentre-
ras till Nydala handelsområde.

• Utveckla natur- och kulturvärden kring Emån. 
• Kommunen ska ha en positiv hållning till ut-

veckling av turistverksamhet och nyetablering 
av tjänsteföretag. 
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Planeringsmål
Vetlanda har ett diversifierat näringsliv med en god mark- och planberedskap och tydlig markpriori-
tering efter olika verksamheters behov.

Planeringsstrategier
För att nå planeringsmålet ska Vetlanda kommun:
• Verka för att ledig mark och lokaler inom befintliga verksamhetsområden fylls i första hand när 

verksamheter vill expandera eller etablera sig i tätorten. Detta kan innebära att kommunen 
aktivt deltar i processer för markförvärv.

• Ta fram en handelsstrategi som ger vägledning vid handelsetableringar. Strategin bör utgå från 
följande:

• Nya handelsetableringar bör i första hand lokaliseras till centrum om möjlighet finns samt om 
verksamheten är lämplig i centrum. Mer ytkrävande och skrymmande handel bör lokaliseras till 
etablerade externa handelsområden, i första hand Nydala handelsområde.

•  Olika handelsområdens särdrag bör bevaras för en god balans mellan centrumhandeln och 
externhandeln.

• Verka för att bottenvåningar i centrum i möjligaste mån ska inrymma lokaler för centrumända-
mål. Detta gäller särskilt inom BGV-området.

• Möjliggöra för kontorslokaler och andra icke-störande verksamheter i centrumnära lägen.
• Verka för ökad närservice i olika delar av tätorten.
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När Vetlanda växer ökar också behoven av mark 
för näringslivet. För en god näringslivsutveckling 
är det viktigt att i översiktsplaneringen ta hänsyn 
till olika verksamheters behov, vilket rymmer allt 
från mindre lokaler i centrala lägen till stora mar-
kytor och skyddsavstånd. Denna plan redovisar 
utvecklingsområden för verksamheter (handel, 
industri och kontor) både i form av nya verksam-
hetsområden och genom förtätning av befintliga 
områden (centrum och Brogård). För en god 
resurshushållning av mark bör om möjligt lediga 
lokaler och planlagd mark i befintliga områden fyl-
las i första hand när en verksamhet vill expandera 
eller etablera sig i Vetlanda.

För en strategisk näringslivsutveckling är det 
viktigt med prioriteringar så att ”rätt” verksamhet 
lokaliseras på ”rätt” plats. I etableringsskeden 
behövs tydlighet kring vilka sorters verksamheter 
som är i behov av allt från exponeringslägen till 
god tillgänglighet till vägnätet, kluster, avskildhet 
från tättbebyggt område med mera. Sådana loka-
liseringsstrategier tydliggörs lämpligen i kommu-
nens näringslivspolicy.

HANDEL & TURISM
Till år 2040 finns ett behov av tillkommande ytor 
för dagligvaror, sällanköpsvaror och restaurang/
café, dock i begränsad omfattning.  Vid nyetable-
ringar eller omlokaliseringar bör handel koncen-
treras till centrum och externhandel till Nydala 
handelsområde. Vetlanda centrum har en låg 
vakansgrad och nya butikslokaler bör tillskapas 

i samband med förtätning i centrumområdet. 
Totalt behöver kommunen arbeta för att tillskapa 
cirka 3000m2 detaljhandelsyta inom centrum 
och totalt 10 000 m2 inom hela tätorten. Cirka 
2300 m2 yta för etablering av restauranger och 
liknande verksamheter bör tillskapas, varav cirka 
1300 m2 inom centrumområdet. I Centrumplanen 
redovisas ett område för berikande gatuplan-
sverksamhet (BGV-område) där möjligheter till 
handel i bottenplan särskilt ska beaktas.  I Nydala 
finns lediga ytor som i stort täcker externhandelns 
ytbehov under planperioden. 

Vetlanda har idag en god balans mellan cen-
trumhandel och externhandel. För att bevara 
denna balans är det viktigt att vid planering och 
i etableringsprocesser värna olika handelsområ-
dens särdrag så att dessa inte konkurrerar med 
varandra. För en levande stadskärna är det viktigt 
att stärka centrumområdets blandade utbud av 
specificerade butiker, kommersiell service, kultur, 
nöjen, restauranger och caféer. Detta medan ex-
ternhandeln även fortsättningsvis bör präglas av 
mer storskalig diversehandel och volymhandel. 
 För att värna olika handelsområdens särdrag 
bör kommunen i samverkan med näringsliv och 
fastighetsägare ta fram en handelsstrategi som 
ger vägledning för vilken typ av handel som ska 
bedrivas i externa handelsområden samt hur 
befintliga lokaler ska utvecklas. Vid nya externa 
handelsetableringar bör kommunen precisera i 
detaljplan vilken typ av handel som ska bedrivas 
på platsen.  

Tillkomst av nya bostäder i tätorten ökar för-
utsättningarna för närservice. Närbutiker i bo-
stadsområden fungerar ofta som lokala mötes-
platser och bidrar även till ett minskat bilbehov. 
Kommunen bör verka för ökad närservice i olika 
delar av tätorten, bland annat i samband med 
detaljplaneläggning av nya större bostadsområ-
den. I kvarteret Tryffeln i södra Vetlanda finns 
ett obebyggt område som är planlagt för handel. 
Kommunen bör verka för etablering av en mindre 
livsmedelsbutik på platsen. 

Förändringstakten inom handeln är hög med en 
ständig utveckling av köpmönster och tjänster. 
Näthandeln väntas fortsätta öka i takt med sam-
hällets digitalisering vilket påverkar behovet av 
fysiska butiksytor. För att möta ändrade behov är 
det viktigt att bevaka handelns utveckling och 
hitta sätt att integrera näthandeln med fysiska 
butiker.

I Vetlanda finns mycket att uppleva för både 
boende och besökare med en livskraftig handel, 
en stark idrottsrörelse och ett variationsrikt 
natur- och kulturutbud. Besöksnäringen har god 
potential att växa, i synnerhet inom natur- och 
kulturturismen. För att göra detta behövs god 
tillgänglighet till attraktiva natur- och kulturmil-
jöer samt ett brett kulturutbud. Emån och dess 
omgivning har stor utvecklingspotential som 
turistmål med möjlighet att erbjuda fina natur-
upplevelser och olika aktiviteter. 
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För att kunna utveckla besöksnäringen finns 
behov av högklassiga boendeanläggningar, bra in-
frastruktur för idrott och kultur. När det gäller mat 
efterfrågas unika ställen med hög kvalitet som 
lockar besökare. Likväl eftersträvas handelsföretag 
som kan ge resandeanledningar till Vetlanda. 

Närheten till naturen är en dragningskraft för turismen i kommunen.
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med verksamheter. Med många markanspråk i 
tätorten är det viktigt att området förtätas på ett 
resurseffektivt sätt så att så många verksamheter 
som möjligt kan inrymmas. Områdets nuvarande 
indelning i kluster bör beaktas i den fortsatta 
utvecklingen. Transportintensiva verksamheter 
bör koncentreras till södra Brogård med närhet 
till Västerleden. Det är också i denna del som 
den största förtätningspotentialen finns. Bland 
annat finns möjlighet att renovera eller ersätta 
äldre bebyggelse med nya lokaler, särskilt längs 
Brogårdsgatan. I norra delen av området föreslås 
en långsiktig omvandling till mer renodlad handel- 
och kontorsverksamhet (se avsnitt kontor nedan).

Riktlinjer för fortsatt planering
 - Miljöfarliga verksamheter ska lokaliseras så 

att de påverkar så få människor som möjligt och 
inte medför risker för känsliga mark- och vatten-
områden. 
 - Mark i anslutning till järnvägen bör företrä-

desvis utnyttjas av verksamheter med behov av 
transporter på järnväg.
 - Skapa en bättre trafiklösning vid korsningen 

Brogårdsgatan/Västerleden för ökad trafiksäker-
het och för att undvika tung trafik genom stads-
kärnan.
 - Utveckla mer attraktiva och säkra gång- och 

cykelstråk genom området.
 - Värna och utveckla gröna inslag då området 

är riskområde för värmeöar.
 - Ta hänsyn till eventuell förekomst av mark-

föroreningar i området.

liggöra för bostadsbebyggelse österut. I Översikts-
planen föreslås även ett nytt verksamhetsområde 
västerut i området Norget, vilket i denna plan har 
ersatts av ett utvecklingsområde för bostäder. 
Borttagandet av dessa områden kompenseras 
med en långsiktig fortsatt utveckling av verk-
samhetsområdet vid Skärpet samt att fler verk-
samhetsområden för skrymande eller störande 
industrietableringar möjliggörs i kransorterna.

UTVECKLINGSOMRÅDEN 
FÖR INDUSTRI
1. Förtätning Brogårds industriområde
Bakgrund
Brogårds industriområde ligger centralt och 
rymmer många arbetsplatser. Delar av området är 
idag relativt lågt utnyttjat. Genom området går ett 
stickspår till järnvägen Vetlanda-Nässjö. I området 
finns flera miljöfarliga verksamheter samt potenti-
ellt förorenade område. 

I Brogård ligger flera verksamhetskluster. I västra 
delen ligger ett område med verksamheter 
inom aluminiumindustrin, i norra delen finns 
ett flertal företag kopplade till byggservice och i 
södra Brogård ligger ett kluster av verksamheter 
kopplade till tung trafik och arbetsfordon. I den 
östra delen finns flera större industrier och kraft-
värmeverket på Stickanområdet. 

Utvecklingsmöjligheter
Brogårdsområdet bör utvecklas genom förtätning 

INDUSTRI 
Kommunen bedömer att det i centralorten finns 
ett särskilt behov av att tillskapa ytor för verk-
samheter i behov av goda kommunikations- och 
exponeringslägen. Mot bakgrund av de många 
markanspråken i Vetlanda bör en del tyngre och 
skrymmande industrier och andra ytkrävande 
verksamheter lokaliseras till kringliggande orter 
i kommunen på platser där det finns utrymme 
för större etableringar och långsiktig expansion. 
Särskilt prioriterat är en ökad koncentration 
av verksamheter i orter där det finns eller kan 
utvecklas goda kommunikationslägen.

Denna plan pekar ut två nya områden för industri- 
och verksamhetsetableringar i Vetlanda, norr 
om Nydala samt i anslutning till Lövhagsrondel-
len. Planen förespråkar även en utveckling av 
Brogårds industriområde genom förtätning samt 
förnyelse av befintlig bebyggelse. Långsiktigt 
kan nya exponeringslägen bli aktuellt längs en 
eventuell framtida förbifart öster om Vetlanda. 
Då denna väg ligger långt fram i tiden redovisas 
inga konkreta förslag på nya verksamhetsområden 
utmed vägen i denna plan. I utvecklingsstrategin 
finns emellertid ett framtida bebyggelsestråk 
redovisat österut för att framhålla möjligheten att 
långsiktigt ansluta tätorten till vägen.  

I översiktsplanen redovisas ett framtida verksam-
hetsområde i östra delen av tätorten, norr om 
Brunnsgårds industriområde. Detta område har 
plockats bort i denna plan för att långsiktigt möj-
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Teckenförklaring
Verksamheter
Framtida grönstråk
Framtida grönområden
1. Brogårds inustriområde
2. Skärpet
3. Nässja norra
4. Nässja södra
5. Centrum
6. Norra brogård
7. Centrum
8. Målaregården
9. Stensåkra
10. Mellangården
11. Mellangårdens ladugård
12. Gästgivaren
13. Himlabackarna
14. Norget norra
15. Madhagen
16. Södra kråkegården 1
17. Södra kråkegården 2
18. Ekängen
19. Upplanda
20. Byestad
21. Föreda
22. Sandåkra
23. Hökås
24. Mossgård
25. Sjukhusparken

Industri Områden för industrietableringar (skrafferade områden) i tätorten. Framtida utveckling ska koncentreras till område Skärpet i norra delen 
av tätorten med möjlighet till fortsatt utveckling norrut. Förtätning av Brogårds industriområde ses också som viktigt för utvecklingen av verksam-
heter. Mindre etableringar kan bli aktuellt vid Lövhagsrondellen. 
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markarbeten genom urgrävning av löst material 
och återfyllning med lämpliga dränerade massor 
behöva göras inför en exploatering.

Området lämpar sig för verksamheter i behov 
av god tillgänglighet till större trafikleder, som 
exempelvis lättare industri och logistik. Närheten 
till Grumlan, där ett vattenskyddsområde är under 
utredning, gör att området inte bedöms lämpligt 
för transporter med farligt gods eller för etable-
ring av tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter.

Anslutning till området bör ske via väg 127, 
eventuellt via en ny rondellösning strax väster om 
Lövhagsrondellen. Utveckling av området ska ske 
med så begränsad negativ påverkan som möjligt 
på befintliga gång- och cykelstråk i anslutning till 
området. Befintlig vegetation mot Sävsjövägen 
och gc-stråket bör bevaras och utvecklas för att 
värna den gröna entrén in till Vetlanda.

Riktlinjer för fortsatt planering
 - Utred de geotekniska förutsättningarna mer 

i detalj
 - Undersök eventuell förekomst av förorening-

ar i de befintliga fyllnadsmassorna.
 - Ta hänsyn till grönstråk, spridningskorridorer 

för växter och djur samt gång och cykelvägar i 
närområdet.
 - Värna befintlig vegetation mot Sävsjövägen 

och banvallen

 - Ta hänsyn till framtida grönstråk norr 
om området och arbeta med vegetation inom 
området för att minska risken för värmeöar.  
 - Exponeringslägen vid vägen bör prioriteras 

till verksamheter i särskilt behov av synlighet.
 - Säkerställ säkra anslutningar till väg 31 för 

transporter med farligt gods.
 - Utred de geotekniska förutsättningarna i mer 

detalj.
 - Hantera instängt område för att minska 

risken för översvämning vid skyfall. 

3. Nässja norra 
Bakgrund 
Området ligger i västra delen av tätorten, söder 
om väg 127 och väster om Västerleden. Sydväst 
ligger Vetlanda golfbana. Området är flackt och 
utgörs i huvudsak av ett utfyllt industriområde 
som idag används som byggupplag och skrot. 
Utfyllnaden har gjorts i ett utströmningsområde 
och grundvattenytan står högt i området. Norr 
och öster om utfyllnaden ligger ett naturligt 
våtområde. Det finns risk för att stora mängder 
torv förekommer under fyllnadsmaterialet. Söder 
om utvecklingsområdet går cykelleden mellan 
Vetlanda och Myresjö/ Landsbro samt gamla 
Östanåvägen som båda är välanvända rekrea-
tionsstråk.

Utvecklingsmöjligheter
Exploatering i området förutsätter att skroten om-
lokaliseras. Då området är ett utströmningsom-
råde med framträngande grund- vatten kommer 

2. Skärpet
Bakgrund
Området ligger norr om Nydala handelsområ-
de vid riksväg 31. På motsatt sida väg 31 finns 
industriverksamhet inom tillverkning och lager 
och logistik. Idag används området för motor-
sportskörning. Utvecklingsområdet består idag 
främst av barrblandskog med dominans av tall. 
Området sluttar i sydvästlig riktning ned mot 
riksväg 31. I den nordvästra delen av området 
finns en lågpunkt som riskerar att översvämmas 
vid kraftiga skyfall. Inom området finns en trans-
formatorstation och ett par agrara lämningar. 

Utvecklingsmöjligheter
Området är en utvidgning av befintligt verksam-
hetsområde i Nydala. Området bedöms lämpligt 
för transportintensiva verksamheter och verksam-
heter med transporter av farligt gods. Anslutning 
till området bör i första hand ske söderifrån via 
befintligt vägnät. Enligt utvecklingsstrategin bör 
på längre sikt området utvecklas vidare norrut 
längs väg 31. Kommunen ska därför redan nu 
verka för att förvärva mark i anslutning till utpekat 
område. Norr om området behöver utrymme 
reserveras för en eventuell anslutning till framtida 
förbifart Vetlanda-Ekenässjön. 

Riktlinjer för fortsatt planering
 - Vid planering och utbyggnad av området ska 

möjligheten till att utvidga området norrut och 
behov av en anslutning till en framtida förbifart 
beaktas.
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området. Gröna stråk för passage bör lämnas för 
att säkra rekreationsvärdena i området.
 - - Avskärma verksamhetsområdet från 

gamla Östanåvägen med vegetation.
 - - Ta hänsyn till golfbanan vid utveckling av 

området.
 - - Hantera instängt område för att minska 

risken för översvämning vid skyfall. Vid exploate-
ring kompensera befintlig våtmark i området med 
en ny våtmark söder om området.

skyltlägen eller god till-gänglighet till större trafik-
leder, som exempelvis lättare industri och logistik. 
Närheten till Grumlan, där ett vattenskyddsom-
råde är under utredning, gör att området inte 
bedöms lämpligt för transporter med farligt gods 
eller för etablering av tillståndspliktiga miljöfarliga 
verksamheter.

Anslutning till området bör ske via väg 127, 
eventuellt via en ny rondellösning strax väster om 
Lövhagsrondellen. Utveckling av området ska ske 
med så begränsad negativ påverkan som möjligt 
på befintliga gång- och cykelstråk genom och i 
anslutning till området.

Riktlinjer för fortsatt planering
 - Skyltlägen bör prioriteras till verksamheter 

med behov av synlighet.
 - Ta hänsyn till fornlämning, grönstråk, sprid- 

ningskorridorer och gång och cykelvägar i när- 

4. Nässja södra
Bakgrund
Området ligger i västra delen av tätorten, söder 
om väg 127 och väster om Västerleden. Området 
ligger norr om befintligt verksamhetsområ-
de i Nässja. Västerut ligger Vetlanda golfbana. 
Området består idag av barrskog med en 
central våtmark som har en grundvattennivå vid 
markytan. Våtmarken utgör ett instängt område
som riskerar att översvämmas vid kraftigt skyfall. 
I områdets sydvästliga hörn finns fornlämningar i 
form av röjningsrösen och gravfält.

Området används idag för rekreation med stigar 
samt ett uppmärkt motionsspår som går genom 
området. Norr om utvecklingsområdet går cykel- 
leden mellan Vetlanda och Myresjö/ Landsbro och 
västerut ligger gamla Östanåvägen som båda är 
välanvända rekreationsstråk.

Utvecklingsmöjligheter
Området lämpar sig för verksamheter i behov av 
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6. Norra Brogård
Bakgrund
Området ligger längs Magasinsgatan direkt 
sydväst om centrumområdet med närhet till 
service, kollektivtrafik och större parkeringsytor. 
Området präglas idag av en blandning av lättare 
industri, handel och verksamheter inom bygg-
branschen. 

Utvecklingsmöjligheter
Inom området finns ytor som idag är dåligt 
utnyttjade och fastigheter i behov av förnyelse. 
Närheten till större industrianläggningar gör att 
bostadsutveckling inte är möjlig. Området bör 
successivt utvecklas genom förtätning där lokaler 
för kontorsverksamhet anses särskilt lämpliga. 

Riktlinjer för fortsatt planering
• Vid förnyelse i området ska fler kontorslokaler 

tillskapas. 
• Kommunen ska arbeta för att utveckla stråken 

in mot centrum, med särskilt fokus på gång- 
och cykeltrafik längs Magasinsgatan. 

med verksamheter och bostäder. Möjligheten att 
tillskapa fler kontorslokaler ska alltid övervägas 
i samband med sådan förtätning. I stadskärnan 
redovisas ett så kallat BGV-område där det anses 
viktigt att tillskapa mer yta för handel, kultur och 
nöjen i gatuplan. Kontorslokaler kan inom stads-
kärnan tillskapas på våningar över detta plan. Vid 
utveckling inom hela centrumområdet bör befint-
liga grönytor bevaras och mer grönska för rekre-
ation och klimatanpassning tillskapas. Grönskan 
kan utvecklas genom bland annat fler gatuträd 
och planteringar.    

Riktlinjer för fortsatt planering
 - Möjlighet till handel och annan centrumverk-

samhet i bottenplan ska övervägas vid bygg-
nation inom centrumområdet generellt och 
inom området för berikande gatuplansverk-
samhet i synnerhet.1

 - Verka för fler mindre lägenheter i centrum.
 - Vid all bostadsbyggnation i centrum ska 

behovet av bostäder för äldre utredas. Detta 
gäller lägenheter för bostadsmarknaden 
generellt likväl som specialbostäder. 

 - Värna om och utveckla gröna inslag i centrum, 
detta gäller även för kvartersmark, till 
exempel genom innergårdar.

 - Stärk kollektivtrafikens förutsättningar genom 
ny bebyggelse i närheten av Vetlanda Rese-
centrum.

 - Särskilt fokus ska i centrum läggas på arkitek-
tonisk utformning.

1 Se BGV-områdets utbredning i Centrumplanen (2014)

KONTOR
För att minska näringslivets sårbarhet för kon-
junktursvängningar i enskilda branscher finns det 
i Vetlanda behov av en bredare lokal näringslivs-
struktur, vilket bland annat förutsätter utveckling 
av tjänstesektorn. För att stödja befintliga och nya 
företag inom tjänstesektorn finns i tätorten behov 
av en god tillgång till kontorslokaler, företrädesvis 
i centrumnära lägen med goda kommunikations-
möjligheter. Lämpliga områden för utveckling av 
kontorsverksamheter är centrum, Målaregården 
samt i norra Brogård längs med Magasinsgatan.   
Vidare kan kontorslokaler tillskapas i samband 
med exploatering i strategiska utvecklingsområ-
den – särskilt i norra delen av område Norget. 

UTVECKLINGSOMRÅDE 
KONTOR
5. Centrum
Bakgrund
I den fördjupade översiktsplanen för centrum 
redovisas ett antal exploateringsytor. Dessa 
ytor är lämpliga att bebygga för utveckling av 
bland annat handel, kontor och bostäder. I detta 
planförslag redovisas också kriterier för hur en 
förtätning av centrumområdet bör ske då andra 
fastigheter än de i Centrumplanen utpekade kan 
bli aktuella för förtätning. 

Utvecklingsmöjligheter 
Centrum ska utvecklas främst genom förtätning 
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Teckenförklaring
Verksamheter
Framtida grönstråk
Framtida grönområden
1. Brogårds inustriområde
2. Skärpet
3. Nässja norra
4. Nässja södra
5. Centrum
6. Norra brogård
7. Centrum
8. Målaregården
9. Stensåkra
10. Mellangården
11. Mellangårdens ladugård
12. Gästgivaren
13. Himlabackarna
14. Norget norra
15. Madhagen
16. Södra kråkegården 1
17. Södra kråkegården 2
18. Ekängen
19. Upplanda
20. Byestad
21. Föreda
22. Sandåkra
23. Hökås
24. Mossgård
25. Sjukhusparken

Industri Områden för industrietableringar (skrafferade områden) i tätorten. Framtida utveckling ska koncentreras till område Skärpet i norra delen 
av tätorten med möjlighet till fortsatt utveckling norrut. Förtätning av Brogårds industriområde ses också som viktigt för utvecklingen av verksam-
heter. Mindre etableringar kan bli aktuellt vid Lövhagsrondellen. 
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BOSTÄDER
Översiktsplan 2010
Planeringsmål
• Vetlanda kommun ska kunna möta den fram-

tida efterfrågan på bostäder i centralorten. 
• Vetlanda kommun ska ha en blandad bebyg-

gelse med goda förutsättningar för att cykla 
och gå till arbetsplats, skola m.m. 

• Boenden anpassade efter individens behov 
ska finnas i kommunen. 

Planeringsstrategier
• En fördjupning av översiktsplanen för Vet-

landa centralort ska arbetas fram där bl. a 
möjligheten att komplettera befintliga bo-
stadsområden ska undersökas. 

• Vetlanda kommun ska arbeta för att få fler 
hyresrätter i centralorten.

• Antalet hus med hissar ska öka för att möjlig-
göra kvarboende för äldre- och funktionsned-
satta.

• Bebyggelse för äldre ska prioriteras i markan-
vändningen nära eller i anslutning till redan 
befintliga särskilda boendeenheter inom 
äldreomsorgen. I en fördjupning av översikts-
planen över Vetlanda centralort ska centrala 
lägen för äldreboenden och gruppboenden tas 
fram. 

Framtida bostadsbehov
Antalet invånare i Vetlanda kommun väntas öka 
till drygt 28 000 invånare år 2040. Störst ökning 
sker i centralorten där befolkningen under plan-
perioden beräknas öka med drygt 2000 personer. 
Ökningen väntas vara särskilt hög i de äldre 
åldersklasserna samt i yngre medelåldern till följd 
av bland annat höga födelsetal under 1990-talet 
samt inflyttning av yngre utrikes födda. Detta 
genererar ett behov av såväl småhus som lägen-
heter i flerbostadshus med särskild tonvikt på hy-
resrätter. Trycket på bostäder för äldre väntas vara 
som störst under den senare delen av planperio-
den, och då särskilt för personer över 80 år. 

Vetlanda kommun bedömer att det till år 2040 
finns ett behov av cirka 1000 nya bostäder i 
Vetlanda tätort. Planberedskap bör finnas för 
cirka 400 småhus respektive 600 lägenheter i 
flerbostadshus/radhus varav minst ett nytt äldre-
boende.  

Bostäder för särskilda grupper
I takt med att Vetlanda växer ökar också behoven 
av att genom ny- eller ombyggnation skapa fler 
särskilda och anpassade bostäder för äldre samt 
personer med funktionsnedsättningar. I planering 
av nya bostäder är det viktigt att sådana behov 
utreds och redovisas i tidiga skeden med stöd från 
berörda förvaltningar och nämnder. Möjligheter 
till byggnation av boenden för äldre och personer 
med funktionsnedsättningar bör utredas vid all 
planering av nya större bostadsområden. Det 
finns även behov av att skapa bättre möjligheter 
till kvarboende. Detta kan bland annat ske genom 

VETLANDA 2040 PLANFÖRSLAG - BOENDE OCH ARBETE - BOSTÄDER

Planeringsmål
Vetlanda kommun vill uppnå att:

• Det finns en planberedskap i tätorten 
för ett varierat bostadsbestånd där bo-
stadsutbudet tillgodoser efterfrågan.

• Det finns god tillgänglighet i bostäder 
för äldre och funktionsnedsatta.

Planeringsstrategier
För att uppnå planeringsmålen ska 
Vetlanda kommun:

• Ha en planprioritering utifrån analyser 
och riktlinjer i gällande bostadsförsörj-
ningsprogram. 

• Verka för ett varierat bostadsbestånd i 
hela tätorten.

• Medverka vid markförvärv för när 
tillfälle uppstår.

• Vid all planering av bostäder utreda 
och redovisa behov av boenden för 
äldre och funktionsnedsatta samt möj-
ligheter till byggnation av detta inom 
planområdet. 

• Verka för ökad tillgänglighetsan-
passning av nya såväl som befintliga 
bostäder. 
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iskors behov och boendepreferenser. Med ett 
varierat bostadsbestånd avses en blandning av 
boendeformer, upplåtelseformer, storlekar och 
prisnivåer. För att skapa ett varierat bostadsut-
bud ska kommunen arbeta aktivt med de verktyg 
kommunen har rådighet över såsom planer, 
genomförandeavtal och allmännyttan. Kommunen 
ska arbeta för att tillskapa fler hyresrätter i centra-
lorten. Ett utbud av attraktiva hyresrätter är viktigt 
för att möta framtida behov samt för näringslivets 
kompetensförsörjning. Hyresrätter bör finnas i 
samtliga delar av tätorten men ska särskilt priori-
teras i de mer centrala delarna.

tillgänglighetsanpassning av befintliga bostäder, 
exempelvis genom att öka antalet hus med hiss i 
enighet med Översiktsplan 2010. 

I Översiktsplan 2010 anges att bostäder för äldre 
ska prioriteras nära eller intill befintliga särskilda 
boendeenheter för äldreomsorgen. Boenden 
för äldre bör lokaliseras centralt i tätorten med 
närhet till handel och mötesplatser.  Utemiljön 
vid äldreboenden är viktig likväl som tillgång till 
grönytor för rekreation. Vad som utgör lämpliga 
miljöer för särskilda boenden för personer med 
funktionsnedsättningar kan variera då olika 
personer har olika behov. Var ett särskilt boende 
lokaliseras är emellertid styrande för vilken typ av 
boende som kan bli aktuellt. Särskilda boenden 
kan i vissa fall även integreras i vanliga flerbo-
stadshus.

Utveckling av bostadsbeståndet
För att Vetlanda ska vara en attraktiv och växande 
kommun är det viktigt att bostadsutbudet 
motsvarar efterfrågan. Uppföljning av behovet 
av olika boendeformer ska ske regelbundet i 
kommunens bostadsförsörjningsprogram. Planar-
betet ska därefter prioriteras utifrån bostadsför-
sörjningsprogrammets analyser och riktlinjer.

I Vetlanda ska det finnas ett varierat bostadsbe-
stånd i både befintliga och nya bostadsområden 
i hela tätorten för att kunna möta olika männ-
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Teckenförklaring
1. Brogårds inustriområde
2. Skärpet
3. Nässja norra
4. Nässja södra
5. Centrum
6. Norra brogård
7. Centrum
8. Målaregården
9. Stensåkra
10. Mellangården
11. Mellangårdens ladugård
12. Gästgivaren
13. Himlabackarna
14. Norget norra
15. Madhagen
16. Södra kråkegården 1
17. Södra kråkegården 2
18. Ekängen
19. Upplanda
20. Byestad
21. Föreda
22. Sandåkra
23. Hökås
24. Mossgård
25. Sjukhusparken
Framtida grönstråk
Framtida grönområden

Bostäder. Utvecklingsområden för nya bostäder.
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UTVECKLINGSOMRÅDEN 
FÖR BOSTÄDER
Förtätning centrum
7. Centrum
Bakgrund
I den fördjupade översiktsplanen för Vetlanda 
centrum, antagen 2014, redovisas ett antal 
exploateringsytor i centrum. I planen anges att 
de utpekade exploateringsytorna är möjlig att 
bebygga för utveckling av bland annat handel, 
bostadsändamål och kultur och nöje. 

Följande ytor finns redovisade för möjlig exploate-
ring av bostäder i Centrumplanen: 
- Hygiea
- Boken
- Vesslan
- Spinnaren
- Delfinparkeringen
- Merkurius

Utvecklingsmöjligheter 
Centrum föreslås utvecklas genom förtätning med 
verksamheter och bostäder i enighet med Cen-
trumplanen. Förtätning i centrum kan även ske på 
andra ytor än de som redovisas i Centrumplanen. 
I sådana fall ska allmänna riktlinjer tillämpas.1 I 
centrum finns ett mindre behov av tillkommande 
yta för detaljhandel och restaurang till 2040.2  

1 Se avsnittet Utbyggnad av Vetlanda tätort
2 Se Handelsutredning Vetlanda 2016

Vid utveckling av centrumområdet bör befintliga 
grönytor bevaras och mer grönska för rekreation 
och klimatanpassning tillskapas. Grönska kan 
utvecklas genom gatuträd och planteringar med 
mera. 

Kommunen bedömer att på utpekade exploate-
ringsytor kan cirka 300-400 nya bostäder i flerbo-
stadshus tillskapas. 

Riktlinjer för fortsatt planering
 - Möjlighet till handel och annan centrumverk-

samhet i bottenplan ska övervägas vid bygg-
nation inom centrumområdet generellt och 
inom området för berikande gatuplansverk-
samhet i synnerhet.3

 - Verka för fler mindre lägenheter i centrum.
 - Vid all bostadsbyggnation i centrum ska 

behovet av bostäder för äldre utredas. Detta 
gäller lägenheter för bostadsmarknaden 
generellt likväl som specialbostäder. 

 - Värna om och utveckla gröna inslag i centrum, 
detta gäller även för kvartersmark, till 
exempel genom innergårdar.

 - Stärk kollektivtrafikens förutsättningar genom 
ny bebyggelse i närheten av Vetlanda Rese-
centrum.

 - Särskilt fokus ska i centrum läggas på arkitek-
tonisk utformning.

3 Se BGV-områdets utbredning i Centrumplanen (2014)

 Förtätning bostäder
8. Målaregården
Bakgrund
Målaregården är ett centralt beläget verksam-
hetsområde med verkstäder och bilhandel 
blandat med enstaka villatomter. Den norra delen 
av område rymmer en äldre småskalig industribe-
byggelse. Intill området ligger Räddningstjänstens 
lokaler. Området ligger i anslutning till större 
livsmedelsbutik. I närområdet finns förskola och 
grundskola (åk F-3).

Utvecklingsmöjligheter 
Målaregården föreslås långsiktig omvandlas mot 
en mer blandad bostads- och verksamhetsbe-
byggelse genom tillskapande av fler bostäder i 
området. Befintliga verksamheter styr utvecklings-
takten av området. Verksamheter som är förenliga 
med bostäder kan bevaras och utvecklas. I 
områdets östra del bör kopplingarna mot grön-
området i norr och ridhuset och fotbollsplanerna i 
söder stärkas. 

På grund av tidigare och befintliga verksamheter 
finns potentiella föroreningar på flera platser i 
området. Eventuella föroreningar måste tas om 
hand innan exploatering kan ske.
 
Riktlinjer för fortsatt planering
 - Inför byggnation ska hänsyn tas till eventuell 

förekomst av markföroreningar och risk för buller.
 - Exploateringen av området ska beakta 

miljöfarliga verksamheter i närområdet och deras 
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7 Centrum.  Förtätning av bostäder i centurmområdet.

8 Målaregården Förtätning av bostäder.
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utvecklingsmöjligheter.
 - Utnyttja det centrala läget genom en tät, 

och i delar, hög bebyggelse.
 - Undersök möjligheter att skapa kombine-

rade bostads- och verksamhetslokalar.
 - Öka grönskan i området och stärk koppling-

arna mot omgivande målpunkter för gående. 
 - Värna framkomligheten för Räddnings-

tjänstens utryckningsfordon. 

Nya bostadsområden
9. Stensåkra
Areal: ca 1,5 hektar.   
Markägoförhållande: Kommunal mark.
Planförhållande: Området redovisas som park/
naturmark i FÖP 1993 och är i gällande detaljplan 
planlagt som park.
Tidshorisont: Kort sikt, cirka 0-4 år.

Bakgrund
Området ligger i stadsdelen Stensåkra i den 
sydöstra delen av tätorten och präglas av stor-
skalig bostadsbebyggelse. Stadsdelen har stora 
inslag av grönska och ligger nära Illharjens na-
turreservat. Norr om området ligger Galgaber-
get som är en utpekad kulturkärna. I stadsdelen 
ligger en förskola och vid Hargenrondellen ligger 
ett område som är planlagt för handelsändmål 
med restaurang, drivmedelsförsäljning och 
livsmedel. Stensåkra har en förhållandevis hög 
befolkningstäthet, cirka tio procent av tätortens 
befolkning bor i stadsdelen. På grund av en 
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förhållandevis hög befolkningsomsättning har 
området under lång tid präglats av hög andel barn 
och unga. 

Utvecklingsmöjligheter 
Området föreslås utvecklas som ett nytt bostads-
område. Det finns behov av en större variation i 
stadsdelens bostadsbestånd och att bättre knyta 
ihop stadsdelen med övriga tätorten. Tillkom-
mande bostadsbebyggelse bör bidra till ett 
bredare utbud av boende- och upplåtelseformer 
i området. Sambanden mellan Stensåkra och 
tätorten i övrigt bör förbättras liksom målpunkter 
inom området. 

Kommunen bedömer att cirka 20 nya bostäder i 
marklägenheter/radhus kan tillskapas i området.

Riktlinjer för fortsatt planering
 - Prioritera boende- och upplåtelseformer som 

inte finns i området idag för att skapa ett mer 
varierat bostadsbestånd i stadsdelen. 

 - Undersök möjlighet för äldreboende. 
 - Anpassa exploatering efter områdets rekrea-

tiva värden samt med varsamhet till ekosys-
temtjänster och områdets kulturella värden 
(Galgaberget). 

 - Eftersträva att ny bebyggelse tillför arkitekto-
niska kvaliteter till området.

 - Ta hänsyn till Sapas reningsverk nordost om 
området.

 - Utveckla målpunkter och mötesplatser i 
området och stärk kopplingarna mellan 

Stensåkra och tätorten i stort.
 - Genomför hastighetsdämpande åtgärder 

längs Kantarellvägen i samband med explo-
atering.

10. Mellangården
Areal: ca 1 hektar.   
Markägoförhållande: Kommunal mark.
Planförhållande: Området är i gällande detaljplan 
planlagt som allmän plats (park).
Tidshorisont: Kort sikt, cirka 0-4 år.

Bakgrund
Området ligger i ett befintligt bostadsområde 
nordost om Kvarndammen och består av en 
större grönyta där del används som lekpark. 
Genom området går en spridningskorridor för 
växter och djur som förbinder Norrgårdens 
rekreationsområde med Tjustkulleområdet. 
Genom området går cykelvägar som är en del 
av tätortens lokalnät för cykel. 

Utvecklingsmöjligheter 
Området föreslås utvecklas som ett nytt bo-
stadsområde. Ny bebyggelse ska hållas låg 
för att värna siktstråk mot Kvarndammen för 
närboende. Tillfart med bil bör ske norrifrån 
där trafiken ansluter till Nygatan via Norrvägen. 
Gång- och cykelvägar ska bevaras för att säkra 
rekreativa värden samt goda gång- och cykel-
förbindelser mot centrum och kommunal och 
kommersiell service norr om området. 
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Kommunen bedömer att cirka 20 nya bostäder 
i radhus kan tillskapas i området.

 Riktlinjer för fortsatt planering
 - Undersök möjligheter för bostäder för 

äldre. 
 - Bevara befintliga fastigheters siktstråk mot 

Kvarndammen i möjligaste mån, bland 
annat genom en låg byggnadshöjd på 
tillkommande bostadsbebyggelse.

 - Ta hänsyn till spridningskorridor för växter 
och djur samt utpekad kulturkärna sydväst 
om området (Kvarndammen). 

 - Upprätthåll goda cykelförbindelser genom 
samt till och från området.

11. Mellangårdens ladugård
Areal: ca 1,5 hektar.   
Markägoförhållande: Kommunal mark.
Planförhållande: I FÖP 1993 redovisas området 
som tätortsnära rekreationsområde.
Tidshorisont: Kort sikt, cirka 0-4 år.

Bakgrund
Området ligger naturskönt intill Norrgårdens 
rekreationsområde. På platsen låg tidigare 
Mellangårdens ladugård. Området har god 
tillgänglighet till förskolor, skolor och vårdcen-
tral, i synnerhet via gång- och cykelvägnätet. 
Inom området finns en transformatorstation. 
Genom området går en spridningskorridor för 
växt- och djurliv. 
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12 Gästgivaren Nytt bostadsområde.11 Mellangårdens ladugård Nytt bostadsområde.
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9 Stensåkrra Nytt bostadsområde. 10 Mellangården Nytt bostadsområde.
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Utvecklingsmöjligheter 
Området föreslås utvecklas som ett nytt bo-
stadsområde. Vid exploatering av området bör 
platsens agrara historia tydliggöras, exem-
pelvis genom utformning av ny bebyggelse. 
Kommunen bedömer att tranformatorsta-
tionens placering är förenlig med bostäder. 
Gemensam parkering för bostäderna eftersträ-
vas och kan förläggas mot transformatorsta-
tionen. Kommunen bedömer att cirka 20 nya 
bostäder i radhus kan tillskapas i området.

Riktlinjer för fortsatt planering
 - Anpassa exploatering efter områdets 

rekreativa värden och med hänsyn till dess 
ekosystemtjänster.

 - Ta hänsyn till spridningskorridor för växter 
och djur. 

 - Skapa tydliga entréer in i Norrgårdens 
rekreationsområde. 

 - Upprätthåll ett grönsläpp mellan nya och 
befintliga bostäder.

 - Integrera kulturvärden och landskapsele-
ment i exploateringen. 

 - Värna grova träd längs Norrvägen.

12. Gästgivaren
Areal: ca 1 hektar.   
Markägoförhållande: Privat mark.
Planförhållande: Området redovisas som industri-
område i FÖP 1993.
Tidshorisont: Medellång sikt, cirka 5-12 år.

Bakgrund
Området ligger relativt centrumnära i stadsde-
len Karlslund, söder om Torngatan och öster om 
järnvägen Nässjö-Vetlanda. I området finns idag 
flera industribyggnader. Goda gång- och cykelför-
bindelser finns mellan området och stadskärnan. 
Intill området ligger en mindre livsmedelsbutik.

Utvecklingsmöjligheter 
Området föreslås utvecklas som ett nytt bostads-
område. Förslaget innebär en ändrad markan-
vändning från industri till bostäder. Möjligheter till 
bostäder för äldre bör undersökas i området. 

Kommunen bedömer att cirka 30-40 nya bostäder 
i flerbostadshus kan tillskapas i området.

Riktlinjer för fortsatt planering
 - Buller från omgivande vägar och järnväg ska 

beaktas och hanteras. 
 - Öka grönskan i området. 
 - Undersök möjligheter till bostäder för äldre. 
 - Värna siktstråk mot kyrkan.  

13. Himlabackarna
Areal: ca 25 hektar.  
Markägoförhållande: Kommunal mark. Planförhållan-
de: Del av området finns redovisat som bostadsområde 
i FÖP 1993 och i Översiktsplan 2010. Den östra delen 
av området utgör i samma planer naturmark. 
Tidshorisont: Kort sikt, cirka 0-4 år.

Bakgrund 

Himlabackarna ligger i norra delen av tätorten, 
öster om Nydala handelsområde. Området består 
av obebyggd mark i form av öppna jordbruk-
smar-ker, igenväxande betesmarker och avverkad 
skog. Terrängen är förhållandevis kuperad och 
området präglas av höjdskillnader med sluttning 
främst mot söder. Den nordöstra delen av 
området har höga grundvattennivåer. 

Utvecklingsmöjligheter  
Området föreslås utvecklas som ett nytt bo-
stads-område med en blandning av friliggande 
småhus, radhus samt flerbostadshus med mark-
kontakt. 
Kommunen bedömer att cirka 120 bostäder i 
villor och radhus samt en ny förskola kan tillska-
pas i området.
 
Riktlinjer för fortsatt planering
 - Skapa attraktiva boendemiljöer genom att 

exploatera med hänsyn till områdets natur- och 
kulturvärden och utblickar.
 - Möjliggör för ett varierat bostadsbestånd 

med olika typer av boendeformer, upplåtelsefor-
mer, storlekar med mera genom en bebyggelse 
med varierande utformning och täthet.
 - Utveckla en våtmarkspark i områdets södra 

del i syfte att omhänderta dagvatten, främja 
biologisk mångfald samt tillgängliggöra för rekre-
ation. 
 -  Möjliggör goda kommunikationer till 

området med gång, cykel, kollektivtrafik och bil. 
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- Beakta grundvattennivåerna vid höjdsättning av 
området.

14. Norget norra
Areal: ca 50 hektar.   
Markägoförhållande: Kommunal mark.
Planförhållande: Området redovisas som planerat 
industriområde i FÖP 1993 och som exploateringsom-
råde för industri i Översiktsplan 2010.
Tidshorisont: Medellång sikt, cirka 5-12 år.

Bakgrund
Området ligger inom Karlslunds rekreations-
område, väster om Västerleden och sydväst om 
Nydala och järnvägen Vetlanda-Nässjö. Området 
består till största del av skogsmark som nyttjas för 
rekreation med flera stigar och uppmärkta spår. 
Mitt i området ligger ett hygge och runt området 
finns flera våtmarker. Större delen av området är 
relativt plant. I områdets västra del finns ett större 
fornlämningsområde som är en utpekad kultur-
kärna. Området nås från den befintliga tätortsbe-
byggelsen i Karlslund med gång och cykel via en 
tunnel respektive bro över Västerleden.
Utvecklingsmöjligheter 
Området föreslås utvecklas som ett nytt bo-
stadsområde med blandad bebyggelse. En tätare 
bebyggelse med flerbostadshus och radhus kan 
tillskapas i den norra delen av området, där 
möjligheter till högre bebyggelse ska undersökas. 
I den södra och östra delen av området föreslås 
främst villabebyggelse. Anslutning till området 
bör ske via Hällingevägen, vilket medför behov av 
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13 Himlabackarna Nytt bostadsområde.

14 Norget norra Nytt bostadsområde. 
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toriska lämningar som tillsammans bildar en kul-
turkärna. Norr om området ligger en registrerad 
fornlämning och än längre norrut ytterligare två 
registrerade fornminnen, varav det ena är brons-
åldersgravfältet Tjuvarör. 

Utvecklingsmöjligheter 
Området föreslås utvecklas som ett nytt bo-
stadsområde. Anslutning till området bör ske via 
Hällingevägen. Idag skapar vägnätet runt området 
barriäreffekter mellan Madhagen och övriga 
tätorten. Vid utveckling av området behöver 
stråken in till centrum förbättras, bland annat 
genom bättre möjligheter för gående och cyklister 
att passera Västerleden och Sävsjövägen.

Kommunen bedömer att cirka 60 nya bostäder i 
villor kan tillskapas i området. Resultatet av vidare 
arkeologiska undersökningar kan dock medföra 
att antalet bostäder minskas. 

Riktlinjer för fortsatt planering
 - Utred de geotekniska förutsättningarna mer i 

detalj. 
 - Undersök översvämningsrisker vid Norrasjön. 
 - Stärk kopplingarna in mot tätorten för gående 

och cyklister.  
 - Hantera vägtrafikbuller från Sävsjövägen och 

ta hänsyn till att vägen är rekommenderad 
väg för farligt gods. 

 - Genomför en arkeologisk utredning etapp 2 i 
området. Denna ska även innefatta området 
norr om undersökningsområdet i etapp 1.
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en bättre trafiklösning vid Sävsjövägen. Gång och 
cykelförbindelserna mellan området och centrum 
respektive Nydala är idag relativt goda med bör 
utvecklas. Nya gång- och cykelstråk bör skapas i 
området samt söderut mot utvecklingsområdena 
Norget södra och Madhagen.
 
Långsiktigt väntas behov av en ny förskola uppstå 
i området för att täcka platsbehovet i de nya 
områdena Norget och Madhagen samt de befint-
liga stadsdelarna Lövhagen och Karlslund. I den 
fortsatta planeringen behöver ytor för en förskola 
reserveras på lämplig plats i området i tidigt 
skede.

I denna plan pekas en ny hållplats för persontrafik 
ut vid järnvägen Nässjö-Vetlanda i anslutning till 
Nydala. Inom utvecklingsområdet Norget norra 
bör marken intill järnvägen därför användas resur-
seffektivt med en tätare bostadsbebyggelse för att 
bidra till ett bra resandeunderlag.

Kommunen bedömer att cirka 100-140 nya 
bostäder i blandad bebyggelse, dock i huvudsak 
villor, samt en ny förskola kan tillskapas i området.

Riktlinjer för fortsatt planering
 - Ta hänsyn till och integrera gröna stråk, 

spridningskorridorer för växter och djur samt 
motionsspår i området. 

 - Bostadsbebyggelsen i området bör ha 
varierad täthet och upplåtelseformer.

 - Reservera utrymme för en ny förskola i tidigt 

skede i planeringen av området.  
 - Exploatering ska ske med varsamhet mot 

områdets kulturella värden.  Kulturvärden bör 
integreras i exploateringen. 

 - Värna våtmarker inom och i anslutning till 
området. Dessa bör användas som fördröj-
ningsytor för vatten. 

 - Hantera vägtrafikbuller från Västerleden och 
ta hänsyn till att vägen är rekommenderad 
väg för farligt gods.

15. Madhagen
Areal: ca 22 hektar.   
Markägoförhållande: Kommunal mark.
Planförhållande: Området redovisas som planerat bo-
stadsområde i FÖP 1993 och som exploateringsområde 
för industri i Översiktsplan 2010.
Tidshorisont: Medellång sikt, cirka 5-12 år.

Bakgrund
Madhagen ligger strax väster om tätorten, norr 
om riksväg 127 och sydväst om Hällingevägen. 
Området utgörs av ett skogsområde med kuperad 
terräng och ett flertal hällar. Inom området ligger 
idag ett större hygge. Delar av marken är tämligen 
sank. I sydväst sluttar området ner mot Norrasjön 
där det ligger en lövsumpskog. Genom området 
går ett vattendrag med källflöden, Tvillingkällorna.
2005 genomförde Jönköpings läns museum en 
arkeologisk utredning etapp 1 i Karlslund-Mad-
hagen. Utredningen visade att området länge 
hävdats genom odling och utmarksbruk. I 
Madhagen finns flera agrara och övriga kulturhis-
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 - Exploatering ska ske med varsamhet mot 
lämningar inom området och fornlämningar-
na norr om området. 

 - Tillgängliggör och utveckla strandområdet 
utmed Norrasjön för rekreation. 

 - Värna och utveckla Prästastigen.  
 - Ta hänsyn till en eventuell fortsatt expansion 

av tätorten västerut långsiktigt.
 
16. Södra Kråkegården 1
Areal: ca 1,5 hektar.   
Markägoförhållande: Kommunal mark.
Planförhållande: Området redovisas som tätortsnära 
rekreationsområde i FÖP 1993 och som utredningsom-
råde för ny bostadsbebyggelse i Översiktsplan 2010. 
Tidshorisont: Kort sikt, cirka 0-4 år.

Bakgrund
Området ligger i Östanå rekreationsområde intill 
sjön Grumlan i den sydvästra delen av Vetlanda. 
Rekreationsområdet är välanvänt av både fören-
ingsliv och allmänhet. På senare år har exploate-
ringstrycket varit högt i området på grund av det 
attraktiva läget och utbyggnad av infrastruktur i 
samband med omvandling av befintlig bebyggelse 
från fritidshus till permanenthus. Själva utveck-
lingsområdet består idag av öppen åkermark som 
sluttar ner mot Emån och begränsas av stenmurar 
åt väster och öster. På en åkerholme utanför 
området på åkerns nordvästra del ligger en forn-
lämning i form av ett gravröse från förhistorisk tid. 
Dess siktlinje ner mot Emån är viktig att bevara. 
Söder om området råder strandskydd för Emån 

och Grumlan.

Utvecklingsmöjligheter 
Området föreslås utvecklas som ett nytt bostads-
område. Ny bebyggelse ska placeras utanför 
strandskyddsområdet för Grumlan respektive 
Emån. Anslutning till området bör ske från Ry-
ningsvägen via befintlig väg till Sandlandet. Explo-
atering i området ger behov av åtgärder på del av 
vägen för att tillgodose en ökad trafikmängd. 

I planering och exploatering av området ska stor 
hänsyn tas till dess rekreations- och naturvärden. 
Naturvärdena är främst kopplade till områdets 
stenmurar, åkerholmar och kantzoner. Dessa 
objekt är viktiga spridningskorridorer för växter 
och djur och utgör levnadsmiljö för många arter. 
Befintlig motionsstig öster om området behöver 
delvis ledas om och entrén in till rekreationsom-
rådet norr om området ska tydliggöras. För att 
bättre knyta samman Sandlandet med Bäckseda 
föreslås en ny gång och cykelförbindelse skapas 
över Emån mot Paradisvallen.

Bebyggelsen är viktig att den utformas på ett 
sätt som knyter an mot villabebyggelsen norr 
om platsen, men också en bra övergång mellan 
tätorten och den bebyggelse som finns i Sandlan-
det sydväst om området.

Kommunen bedömer att cirka 10 nya villatomter 
kan tillskapas i området.
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Riktlinjer för fortsatt planering
 - Anpassa exploateringen efter områdets rekre-

ativa värden, naturvärden och med hänsyn till 
dess ekosystemtjänster. 

 - Värna och ta tillvara på det småskaliga jord-
brukslandskapets kulturmiljövärden. Stenmu-
rarna kan användas som naturliga avgräns-
ningar. 

 - Bebyggelsen ska anpassas efter platsens to-
pografiska förutsättningar. Del av området bör 
bevaras som öppen åkermark.

 - Skapa en tydligare entré till Östanå rekrea-
tionsområde i samband med exploateringen.

 - Skapa nytt gång- och cykelstråk över Emån.
 - Ta hänsyn till översvämningsrisker i området.

17. Södra Kråkegården 2
Areal: ca 2 hektar.   
Markägoförhållande: Kommunal mark.
Planförhållande: Området redovisas som tätortsnära 
rekreationsområde i FÖP 1993 och som exploaterings-
område för bostad i Översiktsplan 2010.
Tidshorisont: Kort sikt, cirka 0-4 år.
Bakgrund
Området ligger i Östanå rekreationsområde, 
väster om Ryningsvägen i den sydvästra delen 
av Vetlanda. Rekreationsområdet är välanvänt 
av både föreningsliv och allmänhet. Utvecklings-
området består idag av lövträdsdominerad skog 
och väl utvecklade buskskikt. Området sluttar i 
sydostlig riktning med en lågpunkt i den östra 
delen som är ett riskområde för översvämning vid 
skyfall. Inom och intill området finns kulturhisto-
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15 Madhagen Nytt bostadsområde. 16 Södra Kråkegården 1 Nytt bostadsområde.

17 Södra Kråkegården 2 Nytt bostadsområde.
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18 Ekängen Nytt bostadsområde.
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utveckla spridningskorridorer för växter och 
djur samt framtida grönstråk inom och i an-
slutning till området.

 - Utred och hantera vägtrafikbuller från väg 31 
och ta hänsyn till att vägen är rekommende-
rad väg för farligt gods.

 - Ta hänsyn till översvämningsrisker i området. 

18. Ekängen
Areal: ca 5 hektar.   
Markägoförhållande: Privat mark.
Planförhållande: Området redovisas som planerat 
bostadsområde i FÖP 1993 och som utredningsområde 
för bostäder i Översiktsplan 2010 
Tidshorisont: Kort sikt, cirka 0-4 år.

Bakgrund
Området ligger i södra delen av Bäckseda, väster 
om riksväg 31 och söder om Paradisvägen. Den 
östra delen består av björkskog medan de västra 
delarna är låglänta och blöta. Genom området 
löper ett dike i öst- västlig riktning. I området finns 
flera stora och bevarandevärda ekar. 

Utvecklingsmöjligheter 
Området föreslås utvecklas som ett nytt bostads-
område. Då området är ett utströmningsområde 
med framträngande grundvatten kommer mar-
karbeten behöva göras innan exploatering sker 
genom urgrävning av löst material och återfyll-
ning med lämpliga dränerade massor. Ekarna bör 
bevaras för att utgöra en kvalitet i området.

Kommunen bedömer att cirka 20 nya bostäder i 
villor kan tillskapas i området.

Riktlinjer för fortsatt planering
 - Utred de geotekniska och arkeologiska förut-

sättningar mer i detalj.
 - Värna och ta tillvara på det småskaliga jord-

brukslandskapets kulturmiljövärden.
 - Värna områdets ekar i möjligaste mån och 

riska lämningar i form av stenmurar som både har 
kultur- och naturvårdsvärden. Området korsas av 
stigar och motionsspår.

Utvecklingsmöjligheter 
Området föreslås utvecklas som ett nytt bostads-
område. Närheten till rekreationsvärden ska till-
varatas och beaktas vid fortsatt planläggning. Re-
kreationen ska avgöra plastens exploateringsgrad 
och den ska fortsatt kunna användas som port till 
rekreationsområdet. Anslutning till området bör 
ske från Ryningsvägen via befintlig väg till Sand-
landet. Exploatering i området medför behov av 
åtgärder på del av vägen för att tillgodose en ökad 
trafikmängd.

Kommunen bedömer att cirka 15 nya bostäder i 
villor kan tillskapas i området.

Riktlinjer för fortsatt planering
 - Anpassa exploateringen efter områdets re-

kreativa värden, naturvärden och med hänsyn till 
dess ekosystemtjänster. Utformningen av området 
ska ske så att motionsspår och rekreationsstråk 
säkerställs för allmänhetens rekreation i nära 
anslutning till området.  
 - Skapa en tydligare entré till Östanå rekrea-

tionsområde i samband med exploateringen.
 - Ta hänsyn till översvämningsrisker i området.
 - Hantera instängt område för att minska 

risken för översvämning vid skyfall.
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åkermarken. För att bevara det öppna landska-
pet och värna en fortsatt hästhållning i området 
ska tillkommande bebyggelse vara av småskalig 
karaktär. Ridklubben ska även fortsättningsvis 
kunna nyttja del av området för sin verksamhet. 
Anslutning till området bör ske via den befintliga 
tillfartsvägen i södra delen av Upplandaåkern 
förutsatt att vissa åtgärder görs på vägen.

Områdets användning och utformning bör 
anpassas efter riksintressets värden. Kommunen 
gör bedömningen att riksintresset inte påtagligt 
skadas av föreslagen markanvändning. Fastighe-
terna ska lokaliseras utanför strandskyddsområde. 
Bevarandet av brukningsvärd jordbruksmark ska 
särskilt beaktas enligt Miljöbalken.

Riktlinjer för fortsatt planering
 - Detaljplan för området ska arbetas fram.
 - Arkeologisk undersökning ska göras på 

platsen. 
 - Ta hänsyn till riksintresse för kulturmiljövår-

den, naturvård samt vattenskyddsområde 
öster om Upplanda.

 - Ta hänsyn till spridningskorridorer för växter 
och djur samt grönstråk för allmänhetens 
rekreation. 

 - Värna och ta tillvara på det småskaliga jord-
brukslandskapets kulturmiljövärden.

 - Ta hänsyn till översvämningsrisker i området.
 - Ny bebyggelse ska försörjas med kommunalt 

vatten och avlopp.

20. Byestad
Bakgrund
Byestad/Flugeby är en lantlig boendemiljö cirka 3 
kilometer från Vetlanda centrum. Befintlig bebyg-
gelse består av villor som ligger i ett småskaligt 
jordbrukslandskap vid Emån. Byestad och Flugeby 
skiljs åt av väg 47. Marken i området är privatägd. 
Den östra delen av området innefattas i riksintres-
se för kulturmiljövården (Byestad). Området ligger 
inom befintligt verksamhetsområde för vatten och 
avlopp. 

Utvecklingsmöjligheter 
Området föreslås utvecklas för tätortsnära lantligt 
boende i form av enstaka utspridda villatomter 
som tillskapas i takt med efterfrågan. Någon 
större exploatering anses ej lämplig i området. 
Detaljplaneläggning bedöms ej nödvändigt. Ett 
områdesprogram bör dock utarbetas med mer 
detaljerade beskrivningar och förutsättningar, 
inklusive exploateringsgrad.  

Riktlinjer för fortsatt planering
 - Ta fram ett områdesprogram för området. 
 - Ta hänsyn till översvämningsrisker i området.
 - Ta hänsyn till utpekad naturkärna och övriga 

naturvärden inom området.
 - Värna och ta tillvara på det småskaliga jord-

brukslandskapets kulturmiljövärden.
 - Ny bebyggelse ska försörjas med kommunalt 

vatten och avlopp och bör ingå i verksamhets-
område.

Tätortsnära lantligt boende
I områden för tätortsnära lantligt boende ska ny 
bebyggelse ha en lantlig karaktär och anpassas till 
platsens förutsättningar. Utanför områden för tät-
ortsnära lantligt boende ska det råda restriktivitet 
för ny bebyggelse i randzonen.

19. Upplanda
Bakgrund
Upplanda ligger i den sydöstra delen av tätorten, 
mellan Västerleden och väg 47, Emån och väg 
125. Det aktuella området ligger på den sydöstra 
delen av Upplandaåkern. Befintlig bostadsbebyg-
gelse finns längs en grusväg i södra delen av Upp-
landaåkern där kommunen också har ett förråd. 
Upplanda består idag främst av kommunägd 
jordbruksmark och är förknippat med hästhållning 
i olika former. Vetlanda Ridhus och dess verk-
samhet finns i anslutning till området och del av 
området används idag av ridklubben. Närheten till 
större vägar gör att området delvis är bullerpåver-
kat.
Området ligger inom riksintresse för kulturmiljö-
vården (Byestad) och gränsar till Emån som är rik-
sintresse för naturvård samt ett Natura2000-om-
råde. Delar av området omfattas av strandskydd 
för Emån. 

Utvecklingsmöjligheter 
Området föreslås utvecklas för tätortsnära 
lantligt boende i form av villabebyggelse med 
hästgårdskaraktär med möjlighet att bruka del av 
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20 Upplanda Tätortsnära lantligt boende.

22 Föreda Tätortsnära lantligt boende.

21 Byestad Tätortsnära lantligt boende.
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23 Sandåkra Tätortsnära lantligt boende.
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finns risk för översvämning vid höga flöden.

Utvecklingsmöjligheter
Området föreslås utvecklas för tätortsnära lantligt 
boende i form av villor. Utvecklingen bör ske 
genom komplettering av befintlig bebyggelse. 
Nya bostadsområden bedöms ej lämpligt då 
området även fortsättningsvis ska ha en lantlig 
prägel. Under senare år har såväl omvandling från 
fritidshus till permanenthus som nybyggnation 
skett i området. Denna utveckling föreslås fortgå. 
Ny bebyggelse eller ombyggnad som kan förändra 
karaktären på området bör föregås av detaljplan. 
Ny bebyggelse ska lokaliseras utanför strandskyd-
dat område.

Området angörs idag via enskilda vägar och 
vägsamfälligheter. Vid nybyggnation och omvand-
ling av fritidshus till permanentboenden ökar 
belastningen på vägarna vilket kan kräva en högre 
vägstandard. Det är därför viktigt med dialog med 
berörda vägföreningar och markägare innan ny 
bebyggelse planeras. 

Riktlinjer för fortsatt planering
 - Ny bebyggelse ska som regel föregås av 

detaljplan, med undantag om det gäller en 
enstaka byggnad och sker på eller i direkt 
anslutning till befintlig tomtplats.

 - I område med stort tryck på omvandling och 
som är tätortsnära ska detaljplan upprättas 
innan bygglov.

 - Nybyggnation ska föregås av avtal med berörd 
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området är privatägd och ägs av von Liewens do-
nationsstiftelse. Inom området finns flera skydds-
värda träd.

Utvecklingsmöjligheter
Området föreslås utvecklas för tätortsnära lantligt 
boende i form av villor. Exploatering av området 
ska föregås av detaljplaneläggning.
 
Riktlinjer för fortsatt planering
 - Detaljplan för området ska arbetas fram.
 - Ta hänsyn till skyddsvärda träd inom området.
 - Värna och ta tillvara på det småskaliga jord-

brukslandskapets kulturmiljövärden.
 - Utred lämplig teknisk lösning för vatten och 

avlopp. 
 
23. Hökås
Bakgrund
Hökås ligger söder om Vetlanda tätort, väster 
om väg 31. Området ligger intill sjön Grumlan 
och delar av området omfattas av strandskydd. 
Marken i området är privatägd. Inom området 
finns idag både fritidshus och permanenthus. 
Området ligger inom befintligt verksamhetsom-
råde för vatten och avlopp. Landskapet består i 
norra delen av ett småskaligt jordbrukslandskap 
medan den södra delen utgör ett skogsdominerat 
landskap. Området rymmer två naturkärnor och 
korsas av en spridningskorridor för växter och 
djur. Inom området finns flera kulturhistoriska 
lämningar. I norra delen av området samt inom 
större delen av strandskyddsområdet för Grumlan 

21. Föreda
Bakgrund
Föreda ligger nordväst om tätorten, i ett småska-
ligt jordbrukslandskap med utspridd bebyggelse 
av lantlig karaktär. Marken i området är privatägd.
 
Utvecklingsmöjligheter
Området föreslås utvecklas för tätortsnära lantligt 
boende i form av enstaka utspridda villatomter 
som tillskapas i takt med efterfrågan. Någon 
större exploatering anses ej lämplig i området. 
Detaljplaneläggning bedöms ej nödvändigt. Ett 
områdesprogram bör dock utarbetas med mer 
detaljerade beskrivningar och förutsättningar, 
inklusive exploateringsgrad.  

Riktlinjer för fortsatt planering
 - Ta fram ett områdesprogram för området. 
 - Ta hänsyn till utpekade naturkärnor och 

övriga naturvärden i området.
 - Värna och ta tillvara på det småskaliga jord-

brukslandskapets kulturmiljövärden.
 - Ny bebyggelse bör företrädesvis placeras i 

skogsbryn. 
 - Utred lämplig teknisk lösning för vatten och 

avlopp. 

22. Sandåkra
Bakgrund
Sandåkra ligger söder om Vetlanda tätort, i ett 
småskaligt jordbrukslandskap med utspridd be-
byggelse av lantlig karaktär. Det aktuella området 
ligger cirka 1 km öster om väg 31. Marken i 
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samfällighetsförening och eventuell berörd 
markägare för att lösa utfartsfrågan. 

 - Vid nybyggnad samt om- och tillbyggnad bör 
byggnadsytan bli högst 1/5 av tomtytan.

 - Värna och ta tillvara på det småskaliga jord-
brukslandskapets kulturmiljövärden.

 - Ta hänsyn till utpekade naturkärnor och 
övriga naturvärden i området.

 - Ny bebyggelse ska försörjas med kommunalt 
vatten och avlopp och bör ingå i verksamhets-
område.

 

© Lantmäteriet

24 Hökås Tätortsnära lantligt boende.
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STADENS STRUKTUR 
OCH ARKITEKTUR
Översiktsplan 2010
Planeringsmål
• Skydda och bevara kommunens värdefulla 

kulturmiljöer för framtiden. 
• Utveckla och förstärka kommunens identitet 

och karaktär. 
Arkitektur, stads- och landskapsbild är tillsam-
mans med natur- och kulturvärden viktiga 
aspekter att värna vid utveckling av tätorten. När 
Vetlanda växer med ny bebyggelse är det viktigt 
att estetiska värden ges utrymme så att intres-
santa och trivsamma miljöer skapas. Förståelse 
och respekt för platsers karaktär ska alltid vara 
utgångspunkt vid förändringar i tätorten. 

Tätortens entréer
Vetlanda har utvecklats längs viktiga kommuni-
kationsleder, från Emån via ridstigar till dagens 
vägnät. Tätortens entréer är viktiga då de ger ett 
första intryck av platsen Vetlanda.  

Entréer till tätorten via vägnätet utgörs av 
följande sträckningar:
Norr: Slättemo – Nydalarondellen (väg 47)
Öster: Byestad – Brunnsgård (väg 47)
Söder: Bäckseda – Illharjen (väg 31) 
Väster: Hultaby – Lövhagsrondellen(väg 127)

Norrifrån kantas entrén in mot Vetlanda av verk-
samheter på båda sidor av riksväg 47. Planförsla-
get medför att ytterligare verksamheter tillkom-
mer norr om Nydala, vilket kan förstärka den 
redan hårda entrén. I samband med att områden 
utvecklas bör buffertzoner med grönska bevaras 
och utvecklas mellan ny bebyggelse och vägen för 
att öka gröna inslag längs entrén.

Österifrån börjar entrén till tätorten med 
grönskan vid Emån. Därefter följer ett hårdare 
landskap genom Brunnsgårds industriområde 
längs med Flugebyvägen med verksamheter på 
båda sidor av vägen. 

Söderifrån upplevs tätorten börja vid Harjen-
rondellen, där grönskan vid Illharjen följs av ett 
hårdare stadslandskap in mot centrum längs med 
Lasarettsgatan. Lasarettsgatans utformning bör 
utvecklas i denna del för att göra gatusträckning 
mer attraktiv, bland annat genom ökad grönska.

Västerifrån är entrén grön och lummig. Vid denna 
entré pekar denna plan ut två nya utvecklingsom-
råden norr respektive söder om väg 127. Buffert-
zoner med grönska bör bevaras mellan ny bebyg-
gelse och vägen för att värna den gröna entrén till 
tätorten. Detta gäller även på den södra sidan av 
vägen mellan ny bebyggelse och gc-stråket.
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Planeringsmål
Vetlanda kommun vill uppnå att:
• Vetlandas bebyggelse har hög arkitekto-

nisk kvalitet.

Planeringsstrategier
För att uppnå planeringsmålet ska Vetlanda 
kommun:
• Verka för att ny bebyggelse tar tillvara 

på specifika platsförutsättningar som 
topografi och väderstreck och samspelar 
med omgivande bebyggelsemiljö.

• Verka för att förbättringar av tillgäng-
ligheten i byggnader i möjligaste mån 
anpassas efter kulturhistoriska och arki-
tektoniska värden. 

• Utveckla och tydliggöra tätortens 
entréer.

• Utforma offentliga miljöer med hänsyn 
till såväl arktektoniska, kulturhistoriska 
och sociala aspekter.

• Ta fram karaktärsbeskrivningar med väg-
ledning för tidstypiska bebyggelseområ-
den som underlag för fortsatt planering 
och bygglovshandläggning.

• Tillämpa framtagna riktlinjer för sådan 
bebyggelse som har klassificerats som 
kulturhistoriskt värdefulla.
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Teckenförklaring
Entreér
Framtida grönstråk
Framtida grönområden
Planerade utvecklingsområden

Stadens entréer.
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Teckenförklaring
Ytterområden
Centrala villaområden
Centrala staden
Framtida grönstråk
Framtida grönområden
Planerade utvecklingsområden

Bebyggelseområden.
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Offentliga miljöer
Offentliga miljöer utgörs i huvudsak av tätortens 
utemiljöer som gator, parker, torg och lekplat-
ser. Det är viktigt att utemiljöerna är trygga och 
trivsamma för att skapa liv och rörelse i staden. 
Att verka för att fylla glapp i stadsrummet, skapa 
levande bottenvåningar och jobba med belysning 
och grönska bidrar till trygga och inbjudande 
stadsrum. 

Bebyggelseområden
Vetlanda kan utifrån stads- och landskapsbild, 
stadsbyggnadsideal och befintlig bebyggelse delas 
in i tre områden: centrala staden; tidigt utveckla-
de centrala villaområden; samt senare tillkomna 
bostadsområden i stadens ytterområden. 

Som vidareutveckling av indelningen avser 
kommunen att i dialog med fastighetsägare ta 
fram vägledning för  bostadsområden med tidsty-
pisk bebyggelse. Dessa ska redovisa stadsplane-
ringsideal, arkitektur och viktiga byggnadsdetaljer. 
Syftet med beskrivningarna är att visa hur befintlig 
bebyggelse kan utvecklas utan att centrala värden 
går förlorade. Vidare ska kommunen arbeta fram 
särskilda områdesbeskrivningar som på stadsdels-
nivå ska beskriva områdenas karaktärsdrag och 
om och hur dessa bostadsområden kan komplet-
teras med ny bebyggelse utan att förlora värdebä-
rande egenskaper. 

Vissa förändringar har under åren skett i villa-
områdena genom att äldre bebyggelse ersatts 
med ny, bland annat har vissa villor ersatts med 
flerbostadshus. Karaktären på områdena är dock i 
stora delar intakt. 

Vid förändringar i centrala villaområden ska 
hänsyn tas till den övergripande karaktären. 
Gröna inslag i kvarteren ska upprätthållas. Even-
tuella upphävanden av tomtindelning ska ske 
restriktivt och särskild hänsyn tas till ingreppets 
påverkan på områdets struktur.      

Ytterområden
Från 1950- och 1960-talet och fram till idag har 
Vetlanda successivt utvecklats med kvarter i en 
yttre zon. Kvarteren är i stor utsträckning byggda 
i skogslandskap eller på öppen åkermark och 
omringas av grönska i form av skog och 
naturparker eller öppna ytor. Från 1950-talet finns 
områden som är byggda utifrån grannskapsprinci-
pen (Brunnsgård) och från 60-talet är bilens  
intåg i stadsplaneringen synlig genom bostads-
områden med återvändsgator omgivna av breda 
matargator. Storskaliga bostadsområden från 
miljonprogramsåren finns i tätortens ytterkanter. 
Ytterområdena har de senaste årtiondena kom-
pletterats med nya bostadsområden i norr och 
söder.

I ytterområdena finns möjlighet till viss förtätning 
och komplettering. I mer centrumnära delar av yt-
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Nedan redovisas viktiga karaktärsdrag att ta 
hänsyn till vid förändringar i områdena.

Centrala staden
Den centrala staden har en stadsmässig bebyg-
gelse, reglerad i kvarter i rutnät med byggnader 
i gatuliv. Bebyggelsen har en relativt lågt hållen 
byggnadshöjd. Även om flera äldre byggnader 
har ersatts med nya så finns det gamla stads-
mönstret och skalan i stadsrummet kvar. Centrala 
staden utgör en offentlig miljö och det är därför 
särskilt viktigt att här bevara och utveckla värde-
fulla byggnader och miljöer. Sammanhängande 
områden av särskilt kulturvärde finns runt kors-
ningen Stationsgatan/Kyrkogatan.

Inom den centrala staden ska ny bebyggelse 
anpassas till befintlig struktur. Nya byggnader 
ska förläggas i gatuliv. Gatuträd är viktiga både 
för stadsbilden och ur ett klimatperspektiv och 
trädbeståndet bör därför utvecklas. Att läka sår i 
stadsrummet bidrar positivt till stadsbilden.  

Centrala villaområden
Runt de centrala delarna av Vetlanda finns cen-
trumnära villaområden i Pukaregården, Norra 
Stensåkra och Östersand. Områdena utvecklades 
under 1920- och 1930-talet och har gemensamt 
att de består av bebyggelse i trädgårdskvarter 
med friliggande hus inbäddade i grönska. Växling-
arna mellan bebyggelse, stora trädgårdar, parker 
och infrastruktur bidrar till variation i områdena. 
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områdesbestämmelse. Värdebärande element i 
byggnaden bör hanteras på ett varsamt sätt vid 
underhåll och förändringar av byggnaden eller i 
anslutning till byggnaden. 

Nivå 4 - Särskilt värdefull bebyggelse
Särskilt värdefull bebyggelse som bör skyddas 
genom skyddsbestämmelse (q) i detaljplan eller 
genom områdesbestämmelse. Byggnaden får inte 
förvanskas vid förändring av eller i anslutning till 
byggnaden.

Nivå 5 - Byggnadsminne
Byggnad som förklarats vara byggnadsminne 
enligt Kulturmiljölagen (kap 3-4).

Mer utförliga beskrivningar av förhållningssätt 
vid underhåll och förändring av kulturhistoriskt 
värdefull bebyggelse samt en lista på byggnader 
i respektive nivå redovisas i dokumentet Kultur-
miljöutredning – Byggnadsklassificering (2018).  
Kulturmiljöutredningen är ett viktigt underlag vid 
framtagande av detaljplaner och handläggning av 
bygglovärenden. 

Tillgänglighet
Tätorten har idag en förhållandevis låg andel fler-
bostadshus med hiss. I samband med förtätning 
eller andra byggprojekt på fastigheter där hiss 
saknas bör detta installeras för att förbättra till-
gängligheten. Sådana åtgärder bör dock ta hänsyn 
till kulturhistoriska och arkitektoniska värden.
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terområdena kan en högre bebyggelse övervägas. 

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
Inför framtagandet av denna plan har kommunen 
inventerat kulturhistoriskt värdefull bebyggelse 
inom planområdet.  Under 2017 har en klassifi-
cering av de objekt som finns upptagna i inven-
teringarna genomförts.  Klassificeringen utgör en 
bedömning av respektive objekts behov av utökat 
skydd, utöver det generella, för att behålla sina 
kulturhistoriska värden och kvalitéer. Byggnads-
klassificeringen innehåller fem nivåer och syftar 
till att på ett kostnadseffektivt sätt skapa bättre 
förutsättningar för att kulturmiljöns värden tillva-
ratas i plan- och byggprocessen. 

Klassificeringen har baserats på en bedömning av 
respektive byggnads kulturhistoriska värden som 
solitär samt en värdering av byggnadens funktion 
i sin omgivning. Efter en sammanvägd bedömning 
av de två faktorerna har en klassificeringsnivå 
fastställts. Nedan redovisas övergripande för-
hållningssätt vid underhåll och förändringar av 
byggnader i nivå 2-5. 
 Nivå 2 - Allmänt bebyggelsevärde
Graderingen motsvarar det generella krav på 
hänsyn till en byggnads kulturhistoriska värden 
som gäller för alla byggnader enligt plan- och 
bygglagen. 

Nivå 3 – Särskilt allmänt bebyggelsevärde
Värdebärande delar av byggnaden bör skyddas 
genom varsamhetsbestämmelse i detaljplan eller 
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FÖRSKOLA OCH SKOLA
Översiktsplan 2010
Planeringsmål
• Kommunen ska ha skolmiljöer som är till-

gängliga för alla och anpassade för modern 
undervisning. 

• Minska antalet förskolor som bara består av 
en avdelning. 

• Utnyttja lokalerna effektivt, så att lokalkostna-
den per elev blir så låg som möjligt.

Planeringsstrategier
• Bygga förskolor där det är möjligt att få en 

flexibel verksamhet som bättre klarar att han-
tera en ökad och minskad efterfrågan inom 
barnomsorgen. 

• Utnyttja lokalerna effektivare för att frigöra 
resurser till kärnverksamheten, vilket gör det 
möjligt att ge alla elever förutsättningar att 
nå goda kunskapsresultat. 

• Hantera konsekvenser för förskola, fritidshem 
och skola när nya bostadsområden planeras. 

• Skapa förutsättningar för samordning av 
förskola, fritidshem och skola för att vinna 
lokalmässiga, personella och verksamhets-
mässiga fördelar. 

Utred framtida placering av nya skolor. 

Förskola och grundskola
De närmsta åren finns behov av flera nya förskolor 
i Vetlanda tätort.1 Behovet kommer dels från en 
befolkningsökning och dels från ett behov av att 
ersätta vissa mindre förskolor med större enheter 
i mer ändamålsenlig lokaler. Barn i förskoleålder 
ska ha möjlighet att gå i förskola så nära hemmet 
som möjligt. I framtagen lokalförsörjningsplan för 
förskolans platsbehov pekas lämpliga platser ut 
för nya förskolor i följande områden i tätorten: 
- Mossgård
- Himlabackarna
- Sjukhusparken
- Norget
Dessa platser anses lämpliga utifrån kriterier i 
förskolans funktionsprogram, framtida platsbehov 
samt utbyggnadsplaner för nya bostadsområden i 
detta planförslag.2 

Antalet barn och elever inom förskola och skola 
varierar årligen. Det är därför viktigt med flexibla 
lokaler som kan hantera både en ökad och 
minskad efterfrågan på förskoleplatser. Stora 
födelsekullar under ett eller några år medför ett 
högt tryck på platser i förskolan och grundsko-
lan de efterföljande åren. För att kunna bedöma 
behovet av platser behöver kommunen tillförlitli-
ga befolkningsprognoser för att undvika lösningar 

1 Se Lokalförsörjningsplan för förskolans platsbehov 
2017-2020
2 Se Funktionsprogram förskola (2015)
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Planeringsmål
Vetlanda kommun vill uppnå att:

• Efterfrågan på barnomsorg och utbildning 
för alla åldrar tillgodoses i tillgänglighets-
anpassade och ändamålsenliga lokaler 
och utemiljöer. 

Planeringsstrategier
För att uppnå planeringsmålet ska Vet-
landa kommun: 

• Verka för att ökade platsbehov i första 
hand tillgodoses genom om - och tillbygg-
nad på befintliga skolor om så är möjligt. 

• Vid all planering av bostäder ta hänsyn till 
behovet av förskolor och skolor.

• I planering och exploatering av förskolor 
och skolor möjliggöra att byggnaderna 
kan användas för annan offentlig service i 
framtiden om behov uppstår.  

• Säkerställa trygga och säkra skolvägar till 
förskolor och skolor med gång, cykel och 
kollektivtrafik.
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god tillgänglighet till centrum ska finnas.
 
Vuxenutbildning
Kvalitativa och relevanta gymnasie- och högsko-
leutbildningar är en viktig långsiktig konkurrens-
parameter för företag i Vetlanda. Inriktningen på 
eftergymnasiala utbilningar i Vetlanda bör följa ar-
betsmarknadens behov och tas fram i samarbete 
med näringslivet. Goda pendlingsmöjligheter 
mellan Vetlanda och omgivande universitets- och 
högskoleorter är likväl av stor vikt. Idag erbjuder 
även allt fler universitet och högskolor distans-
utbildningar, vilket är ett alternativ för dem som 
inte vill eller har möjlighet att flytta eller pendla 
för studier. Att fler ges möjligheter att studera är 
positivt för den långsiktiga tillväxten och arbets-
kraften i Vetlanda.

i lokaler som inte är ändamålsenliga. 

Vetlanda kommun har ett funktionsprogram för 
förskolan som är antaget av kommunfullmäktige. 
Funktionsprogrammet ska användas vid all projek-
tering och planering av nya förskolor och i tillämp-
liga delar när det gäller tillfälliga modullösningar.

Den prognosticerade befolkningsökningen i 
Vetlanda medför även ett ökat behov av platser 
i grundskolan. Om- och tillbyggnad på befintli-
ga grundskolor ska om möjligt ske i första hand 
för att tillgodose ett ökat platsbehov. På längre 
sikt kan dock behov av en ny grundskola uppstå. 
Lokalisering av en ny grundskola bör företrädesvis 
utredas innanför Västerleden, i ett strategiskt läge 
utifrån kommunikationsmöjligheter samt framtida 
bebyggelseutveckling. I övrigt bör utrymmen för 
nya skolor beaktas vid planering av nya större bo-
stadsområden, i synnerhet i utvecklingsområdet 
Norget.3

I Vetlanda ska barn ha möjlighet att tryggt och 
säkert kunna gå och cykla till förskola och skola. 
Förskolor och grundskolor bör ligga på bekväma 
avstånd från barnens hem. Trafiksäkra miljöer 
samt gång- och cykelvägar både vid och till skolan 
är viktigt. För barns och ungas hälsa, lek och 
lärande är även ändamålsenliga utemiljöerna vid 
skola, förskola och fritidshem av stor betydelse. 
Tillräckliga ytor för förskole- och skolgårdar samt 
god tillgänglighet till parker och grönområden ska 

3 Se avsnittet Utvecklingsområden

således säkerställas.  

Gymnasium
Vetlanda har en gymnasieskola, Njudungsgymna-
siet. Elevantalet på gymnasiet väntas ligga stabilt 
på runt 1100 elever till år 2024. Därefter väntas 
en ökning av elevantalet för att sedan pendla 
mellan 1200 och 1300 elever under perioden 
fram till 2040. Mot bakgrund av den gymnasieut-
redning som presenterades i november 2016 kan 
gymnasiet från och med år 2018 behöva tillskott 
av vissa lokalytor. Kommunen bedömer att sådana 
lokalytor kan tillskapas inom befintlig skoltomt. 
Det eftersträvas att all gymnasieverksamhet ska 
finnas samlad på Norrvägen. 

Cirka 80 procent av eleverna på Njudungsgym-
nasiet är hemmahörande i Vetlanda kommun. 
Inflödet av gymnasielever till Vetlanda är i unge-
färlig nivå med utflödet av elever från kommunen. 
Gymnasiet söker årligen vid skolstart boenden 
för ett flertal elever från andra kommuner. Detta 
handlar främst om elever på skolans idrottsut-
bildningar. Efterfrågan finns i huvudsak på mindre 
lägenheter.

Elever i gymnasieåldern har större möjligheter 
än yngre elever att ta sig längre sträckor från 
bostaden på egen hand. För gymnasielever blir 
således närhet till exempelvis centrum och rese-
centrum lika viktigt som närhet mellan skola och 
bostad. Goda kommunikationer till gymnasiet 
med såväl gång, cykel och kollektivtrafik liksom 
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Teckenförklaring
Planerade utvecklingsområden
Framtida grönstråk
Framtida grönområden
Förskola
Grundskola
Gymnasieskola

Befintliga skolor i Vetlanda tätort. Streckade områden är planförslagets utvecklingsområden.
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en ny förskola i denna del av Vetlanda. I lokalför-
sörjningsplanen pekas Sjukhusparken ut som en 
lämplig plats för detta. På aktuell plats ligger idag 
Esplanadens förskola samt den tillfälliga enheten
Bäckagårdens förskola.Bäckstråket, som angränsar 
området i söder, utgör både en kulturkärna och 
en spridningskorridor för växter och djur. Norr 
om området ligger Norrgårdens gravfält som är 
en natur- och kulturkärna. Hela området runt 
Sjukhusparken och Forngården är upptaget i den 
kulturhistoriska utredningen för Vetlanda tätort 
(2014) där det beskrivs ha både natur- och kultur-
historiska värden.  

Utvecklingsmöjligheter
Området föreslås utvecklas för en ny förskola, 
parkändamål, barn- och ungdomsverksamhet och 
rekreation. Byggnation av en ny förskola i området 
täcker platsbehov i förskoleområdet Östra cen-
tralorten samt ersätter befintliga enheter som 
kommer att avvecklas i närområdet. Anslutning till 
området bör ske från Norra Esplanaden.

Byggnation av en förskola i Sjukhusparken 
kommer att innebära behov av att riva byggnad 
där befintlig förskola finns idag för att ge plats för 
en ny förskola.

Riktlinjer för fortsatt planering
 - Ta hänsyn till områdets rekreativa värden 

och värna dess öppna karaktär och siktstråk mot 
Vetlandabäcken och omgivande naturpark. 
 - Ta hänsyn till naturkärna, kulturkärnor samt 

spridningskorridor för växter och djur i anslutning 
till området.

Riktlinjer för fortsatt planering
 - Ta hänsyn till riksintresse för kulturmiljövår-

den genom att värna områdets kulturhistoriska 
prägel och natursköna omgivning.
 - Ta hänsyn till spridningskorridorer för växter 

och djur samt framtida grönstråk för allmänhe-
tens rekreation öster om området. 
 - Förbättra angöringsmöjlighet för bil, cykel 

och gång via befintligta gatunät samt gång- och 
cykelnät. 
 - Hantera vägtrafikbuller från väg 31 och ta 

hänsyn till att vägen är rekommenderad väg för 
farligt gods.
 - Bevara befintlig vegetation mellan skolgår-

den och riksväg 31 i möjligaste mån.
 - Lokalisera och utforma förskolan med hänsyn 

till intilliggande småskalig djurhållning.
 - Området bör utredas och höjdsättas så att 

risken för översvämning minimeras.

Sjukhusparken
Areal: ca 1.5 hektar.  
Markägoförhållande: Kommunal mark.
Planförhållande: Området redovisas som allmänt 
ändamål i FÖP 1993 och är i gällande stadsplan från 
1961 planlagt som område för allmänt ändamål.
Tidshorisont: Kort sikt, cirka 0-4 år.

Bakgrund
Kommunens lokalförsörjningsplan för förskolan 
(2016) visar på ett behov av att ersätta tillfälliga 
och undermåliga lokaler med nya lokaler. Flera 
förskolor i behov av ersättning ligger i förskole-
området Östra centralorten, vilket ger behov av 
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UTVECKLINGSOMRÅDE FÖR 
SKOLA
Nytt skolområde
Mossgård
Areal: ca 1,5 hektar.   
Markägoförhållande: Kommunal mark.
Planförhållande: Området redovisas som
park/naturmark i FÖP 1993. 
Tidshorisont: Kort sikt, cirka 0-4 år.

Bakgrund
Området ligger i södra delen av tätorten,
sydväst om Mela kvarn och Emån. Befintlig
villabebyggelse finns norr samt väster om
området. Området avgränsas i öster av den 
nedlagda järnvägen mellan Vetlanda och Åseda. 
Området ligger inom riksintresse för kulturmiljö-
vården (Byestad). 

Utvecklingsmöjligheter
Området föreslås utvecklas genom en ny förskola. 
Vid utveckling av området ska hänsyn tas till 
den befintliga närmiljöns kvaliteter. Anslut-
ning till området bör ske från Bäcksedavägen 
via Melavägen. Detta kräver dock åtgärder på 
vägnätet för ökad trafiksäkerhet. 

Området ligger inom riksintresse för kulturmil-
jövården, själva kärnan i riksintresset ligger dock 
på andra sidan riksväg 31. Kommunen gör be-
dömningen att riksintresset inte påtagligt skadas 
av föreslagen markanvändning. Riksintresset ska 
dock beaktas i den fortsatta planeringen och vid 
utformning av skolområdet. 
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Teckenförklaring
Framtida grönstråk
Framtida grönområden
1. Brogårds inustriområde
2. Skärpet
3. Nässja norra
4. Nässja södra
5. Centrum
6. Norra brogård
7. Centrum
8. Målaregården
9. Stensåkra
10. Mellangården
11. Mellangårdens ladugård
12. Gästgivaren
13. Himlabackarna
14. Norget norra
15. Madhagen
16. Södra kråkegården 1
17. Södra kråkegården 2
18. Ekängen
19. Upplanda
20. Byestad
21. Föreda
22. Sandåkra
23. Hökås
24. Mossgård
25. Sjukhusparken

Utvecklingsområden för skola
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KULTUR OCH FRITID
Översiktsplan 2010
Planeringsmål
• Fler och bättre miljöer för möten ska skapas i 

kommunen

Planeringsstrategier
• Större idrottsanläggningar ska i möjligaste 

mån koncentrerats till Tjustkulle idrottsområ-
de.

Ett rikt kultur- och fritidsliv är en viktig del i 
Vetlandas attraktivitet. Behov av renovering samt 
om- och nybyggnation av kultur- och idrottsan-
läggningar ska tillgodoses i samma takt som 
övriga tätorten byggs ut. Detta inbegriper även 
ytor för spontanidrott. Anläggningar och ytor för 
kultur och idrottsaktiviteter bör ligga på platser 
där de har möjlighet att bli mötesplatser för 
många människor. För en jämlik tillgång till det 
offentliga kultur- och fritidsutbudet ska sådana 
funktioner vara tillgängliga för alla och lätt kunna 
nås med såväl gång och cykel som kollektivtrafik 
och bil. 

Kultur
I centrum finns flera besöksintensiva funktio-
ner som bibliotek, fritidsgård och museum som 
fungerar som mötesplatser för människor från 
olika stads- och kommundelar. Sådana funktioner 
bör även i fortsättningen ligga centralt i tätorten 
för att bidra till en levande stadskärna. 

Förutsättningarna för kulturarrangemang är 
begränsade då det idag saknas en fullgod scen-
byggnad. I Översiktsplan 2010 finns en strategi 
om att kommunen i en centrumplan ska ge förslag 
på lämpliga placeringar av ett framtida kulturhus. 
Översiktsplanen anger också att ett kulturhus bör 
placeras så att det bidrar till att lyfta stadsmiljön. 
I den fördjupade översiktsplanen för Vetlanda 
centrum, antagen 2014, anges att möjliga lägen 
för ett kulturhus är kvarteret Hygiea och kvarteret 
Boken. Efter centrumplanens antagande har 
kommunen föreslagit en ny lokalisering i kvarteret 
Merkurius, där det bland annat finns förutsätt-
ningar för samnyttjande med biblioteket. Ett 
kulturhus skulle ge event- och konferensmöjlig-
heter som inte finns i centrum idag och bli en 
mötesplats för både invånare och besökare. 

Idrottsanläggningar
I Vetlanda finns ett brett utbud av idrotts- och 
motionsanläggningar för både inomhus- och ut-
omhusaktiviteter. Flera stora idrottsanläggningar 
är lokaliserade på Tjustkulle idrottsområde som 
är ett stort detaljplanelagt idrottsområde i norra 
delen av tätorten. I enighet med Översiktsplan 
2010 ska större idrottsanläggningar i möjligaste 
mån fortsatt koncentrats till Tjustkulle idrotts-
område. När Tjustkulle är utbyggt bör nya större 
idrottsanläggningar lokaliseras i anslutning till 
befintliga anläggningar utifrån vad för typ av verk-
samhet som är aktuell.

Planeringsmål
Vetlanda kommun vill uppnå att:

• Kultur- och idrottanläggningar har god 
tillgänglighet och utvecklas i strategiska 
lägen i tätorten.

Planeringsstrategier
För att uppnå planeringsmålet ska Vet-
landa kommun:

• Lokalisera nya idrotts- och kulturanlägg-
ningar vid stråk med goda kopplingar till 
hela tätorten för gång, cykel, kollektiv-
trafik och bil.

• I möjligaste mån koncentrera större kul-
turanläggningar centralt i tätorten. 

• I möjligaste mån koncentrera större 
idrottsanläggningar till Tjustkulle idrotts-
område. När Tjustkulle är utbyggt bör 
nya anläggningar lokaliseras i anslutning 
till befintliga anläggningar beroende på 
aktuell typ av verksamhet.

• Bevara och utveckla mindre anläggning-
ar och ytor för kultur och idrott i anslut-
ning till rekreationsstråk och platser där 
det främjar möten och social integra-
tion.

VETLANDA 2040 PLANFÖRSLAG - BOENDE OCH ARBETE - KULTUR OCH FRITID
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Teckenförklaring
Biblioteket
Museet
Idrottsanläggningar
Framtida grönstråk
Framtida grönområden
Planerade utvecklingsområden

Idrottsanläggningar och kultur i Vetlanda.
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TRAFIK OCH KOMMUNIKA-
TION
Översiktsplan 2010
Planeringsmål
• Nya och utökade bussförbindelser till Värna-

mo och Växjö.
• Nytt mötesspår på järnvägen Nässjö-Vetlan-

da.
• Välutbyggt cykelvägnät mellan centralorten 

och kringliggande orter. 
• Ökad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter. 

Planeringsstrategier
• Arbeta för utökade tågförbindelser till järn-

vägsanslutningar i Nässjö/Jönköping och 
Södra stambanan.

• Vara pådrivande i frågor gällande ombygg-
nation av vägobjekt med lokal förankring, 
samt öka trafiksäkerhetheten för oskyddade 
trafikanter i kommunens olika samhällen ge-
nom exempelvis belysningsåtgärder och nya 
gångbanor. 

• Fortsätta utbyggnaden av gång- och cykelvä-
gar för arbetspendling och trygga skolvägar.

• Planera för trafikåtgärder såsom omfarter för-
bi samhällen och fortsatt satsning på kollek-
tivtrafik samt cykel- och gångbanor. 

• Trafikmiljön i anslutning till äldre människors 
och funktionsnedsattas boendemiljöer ska 
vara säkra.

INFRASTRUKTUR

VETLANDA 2040 PLANFÖRSLAG - INFRASTRUKTUR - TRAFIK OCH KOMMUNIKATIONER

Planeringsmål
Vetlanda kommun vill uppnå att:
• Vetlandas transportsystem är långsiktigt hållbart. 
• Andelen resor med gång-, cykel och kollektivtrafik ökar.
• Andelen korta bilresor minskar. 
• Samtliga trafikslag har god tillgänglighet till viktiga samhälleliga funktioner.

Planeringsstrategier
För att uppnå planeringsmålen ska Vetlanda kommun:
• Säkerställa tydliga och sammanhängande huvudnät för cykel, kollektivtrafik och bil. Huvudnäten 

ska gälla långsiktigt och utgöra stommen i tätortens bebyggelse- och infrastrukturplanering.
• Verka för en kollektiv stadstrafik som täcker viktiga målpunkter och områden i tätorten. 
• Samordna trafikplaneringen för att underlätta byten mellan olika trafikslag efter principen ”hela 

resan”.
• Utveckla tätortens gång- och cykelnät genom nya stråk samt förbättringar i befintligt nät. Vid 

utbyggnad av nya bostadsområden ska kommunen verka för gena gång och cykelstråk.
• Utveckla järnvägssträckan Vetlanda-Nässjö för passagerartrafik och godstransporter.
• Arbeta systematiskt med åtgärder för bättre säkerhet och tillgänglighet i trafiksystemet. Målet är 

att minska antalet olyckor med personskador.1

1 Se Vetlanda kommuns trafiksäkerhetsprogram
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få fler att gå och cykla, särskilt vid kortare resor.

Utveckling av gång- och cykelnätet
För att öka andelen resor med cykel i Vetlanda 
behövs ett sammanhängande cykelnät med gena 
stråk som effektivt binder samman tätorten. Att-
raktiva cykelparkeringar ska finnas i centrum och 
vid viktiga målpunkter för service och kollektivtra-
fik. I Översiktsplan 2010 framhålls att möjligheten 
till arbetspendling är prioriterat i kommunens 
planering av cykelvägar. För pendling med cykel 
är det särskilt viktigt med god framkomlighet och 
möjligheter till högre hastigheter. 

Idag finns ett växande utbud av cykeltyper för 
olika sorters resor och transporter. I planering och 
utformning av cykelvägar och cykelparkeringar 
behöver nya behov som denna utveckling medför 
uppmärksammas.

Sedan Översiktsplan 2010 antogs har Trafikverket 
fattat beslut om nedläggning av järnvägen mellan 
Vetlanda och Åseda. Kommunens vilja är att 
anlägga cykelbana på banvallen från Vetlanda till 
Korsberga. En sådan omvandling främjar över-
siktsplanens mål om ett välutbyggt cykelvägnät 
mellan centralorten och kringliggande orter.

Trafiksäkerhet
Gående och cyklister är oskyddade trafikanter 
och det är därför viktigt att skapa trygga och säkra 
gång- och cykelmiljöer. För ökad trafiksäkerhet 
krävs bra tillgänglighetsstandard, god belysning 
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målpunkter inom centralorten. På platser där 
huvudnäten korsar eller överlappar varandra ska 
trafikslagen prioriteras enligt följande ordning: 
1. Gång och cykel
2. Kollektivtrafik
3. Bil

Undantag från prioritetsordningen ska ske enligt 
följande: 
– I centrum ska gående prioriteras högst.1 

I praktiken avser prioriteringen företrädesregle-
ring för trafikslagen, hastigheter, utrymme med 
mera. Undantag i tillämpningen av prioritetsord-
ningen kan i vissa fall komma att påverkas av lagar 
och regler, trafiksäkerhetsaspekter likväl som av 
betydande skillnader i trafikmängder för de olika 
trafikslagen.

Gång och cykel
Satsningar på gång och cykel har många positiva 
samhällseffekter, i första hand genom att bidra till 
människors hälsa och välbefinnande. Att färdas till 
fots eller med cykel är även ekonomiskt fördel-
aktigt och resurssnålt sett till energiförbrukning 
och markanspråk. Vetlandas storlek och topografi 
med korta avstånd och ett flackt landskap ger bra 
förutsättningar för att cykeln ska kunna utgöra ett 
konkurrenskraftigt alternativ till bilen. Likväl är det 
viktigt med beteendepåverkande insatser för att 
1 Med centrum avses den geografiska avgränsning som 
finns i den fördjupade översiktsplanen för Vetlanda 
centrum (2014)

Det övergripande målet i den svenska transport-
politiken är ”att säkerställa en samhällsekono-
miskt effektiv och långsiktigt hållbar transportför-
sörjning för medborgarna och näringslivet i hela 
landet”. Det transportpolitiska målet influerar 
trafikplaneringen i Vetlanda med en strävan mot 
att skapa ett långsiktigt hållbart transportsystem. 
Detta inbegriper att minska transportsystemets 
klimatpåverkan, uppnå en god luftkvalitet och 
minskat buller likväl som ekonomiska och sociala 
aspekter kopplat till bland annat trafiksäkerhet 
och tillgänglighet. Med tillgänglighet menas här 
att människor kan nå olika målpunkter inom vissa 
uppoffringsramar sett till avstånd, tid, kostnad, 
trygghet och säkerhet med mera.  

För att uppnå ett hållbart transportsystem behövs 
en kombination av teknikutveckling och beteen-
depåverkande åtgärder. Likaså ska kommunen 
med stöd av den fysiska planeringen skapa 
incitament för ett hållbart resande i Vetlanda. 
Detta görs genom att skapa en sammanhållen 
bebyggelsestruktur och öka tätheten för att gynna 
gång, cykel och kollektivtrafik. Likväl som att dessa 
trafikslag utgör hållbara färdsätt så är de även 
yteffektiva transportmedel och ska därför priorite-
ras i samhällsplaneringen.

För att skapa en effektiv infrastruktur ska det 
i Vetlanda finnas tydliga och sammanhängan-
de huvudnät för cykel, kollektivtrafik och bil. 
Huvudnäten ska binda samman Vetlanda med 
omgivande orter respektive olika områden och 
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Teckenförklaring
Huvudnät
Lokalnät
Pendlingsstråk
Framtida grönstråk
Framtida grönområden
Planerade utvecklingsområden

Huvudnät cykeltrafik. I kartan redovisas huvudnät för cykel samt pendlingsstråk för cykel till kringliggande orter. Som komplement till huvudnätet finns även 
ett mer finmaskigt lokalnät som inte redovisas i kartan. Förslag på gång- och cykelvägar till de nya bostadsområden som pekas ut i denna plan där detta saknas i 
nuläget redovisas inte heller i kartan. Sådana vägar tillkommer i senare skede vid fortsatt planering och exploatering av områdena.
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på järnvägen Nässjö-Vetlanda av största vikt. 
Åtgärder för att åstadkomma detta kan innefatta 
ett nytt signalsystem såväl som elektrifiering och 
mötesspår. I dagsläget pågår planering av hög-
hastighetsjärnväg i ett nytt stambanenät som 
kommer att förkorta restiderna mellan Stockholm, 
Göteborg och Malmö. Den i dagsläget föreslag-
na sträckningen av de nya banorna innebär att 
Jönköping kommer att bli en knutpunkt i stamba-
nenätet. Goda kommunikationer med tåg mellan 
Vetlanda och Jönköping är viktigt för att Vetlanda 
ska kunna dra nytta av höghastighetsjärnvägen.  

Utveckling av kollektivtrafiken
Vetlanda kommun har en lägre andel resor med 
kollektivtrafik som huvudsakligt färdmedel än 
grannkommunerna Eksjö, Nässjö och Sävsjö. 
Färdmedelsfördelningen påverkas både av 
kommunens geografiska förutsättningar och av 
resenärsbeteenden. För att få fler att resa kollek-
tivt krävs ett bra reseutbud såväl som uthålliga 
beteendepåverkande åtgärder. 

För att stärka kollektivtrafikens konkurrenskraft 
behövs gena linjedragningar med god framkom-
lighet. I tätorten ska kollektivtrafiken koncentreras 
till stråk längs huvudnätet för kollektivtrafik. Hu-
vudnätet är utformat för att stödja pendling och 
annat resande till och från Vetlanda Resecentrum 
mot omgivande orter lokalt och regionalt. Som 
komplement till huvudnätet bör det i Vetlanda 
även finnas en mer flexibel och yttäckande 
stadstrafik som täcker större bostadsområden 

och viktiga målpunkter i staden, såsom tätortens 
kärna och viktiga funktioner.2 Behov av och 
utrymme för stadstrafik ska beaktas i planering av 
nya större bostadsområden som inte ligger längs 
med huvudnätet för kollektivtrafik. För kollektiv-
trafikens konkurrenskraft behövs en kontinuerlig 
översyn av linjedragningarna tillsammans med 
Länstrafiken.

I utvecklingsstrategin förespråkas en tät och sam-
manhållen bebyggelseutveckling. Högre bebyg-
gelsetäthet ska särskilt eftersträvas i närheten av 
resecentrum för att koncentrera kollektivtrafikens 
resandeunderlag och skapa förutsättningar för 
ökad turtäthet, vilket i sin tur stärker kollektivtra-
fikens attraktivitet. 

Då en resa med kollektivtrafik alltid kombineras 
med en resa till fots, på cykel eller med bil är det i 
kollektivtrafikplaneringen viktigt med ett hela-re-
san-perspektiv. En del i detta är att skapa attrak-
tiva och säkra bytespunkter där det är enkelt att 
byta mellan olika trafikslag. Nya bytespunkter 
bör etableras i goda kommunikationslägen och 
innehålla väderskyddade hållplatser för kollektiv-
trafik samt parkeringar för cykel och bil. I denna 
plan föreslås en ny bytespunkt etableras i Nydala/
Tjustkulle. Kommunen föreslår även att en ny 
hållplats för tåg långsiktigt etableras vid Nydala i 
samband med att Vetlanda växer i denna del av 
tätorten.

2 Se avsnittet Utvecklingsstrategi i kapitel 2
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samt kontinuerlig drift och underhållsarbete på 
gång- och cykelnätet. Särskild hänsyn ska tas till 
barns säkerhet då de har begränsad rörelsefrihet 
och påverkas mycket av trafikmiljöns utformning. 
I enighet med Översiktsplan 2010 ska trygga 
skolvägar prioriteras i planeringen av cykelvägar.

Den högsta andelen gående i tätorten finns inom 
centrumområdet. Tillsammans med hastighets-
skillnaderna mellan cyklister och fotgängare gör 
detta att gående bör prioriteras högst i centrum. 
I Centrumplanen (2014) anges att delarna av 
Storgatan, Vitalagatan och Lasarettsgatan närmast 
stortorget ska utformas till gångfartsgator. Målet 
är skapa förutsättningar för ett attraktivt centrum 
med mindre barriär- och bullereffekter.

Kollektivtrafik 
I Vetlanda går störst pendlingsströmmar norrut 
mot Ekenässjön, Eksjö och Nässjö samt västerut 
mot Myresjö, Landsbro och Sävsjö. Det är också 
mot dessa orter som det idag går flest bussar till 
och från Vetlanda. Busslinjer öster och söderut 
finns men med lägre turtäthet. I Översiktsplan 
2010 finns ett mål om nya och utökade bussför-
bindelser till Värnamo och Växjö. 

Mellan Vetlanda och Nässjö går persontrafik 
med tåg. Detta är en kvalitet för invånarna och 
en viktig förutsättning för en snabb och smidig 
studie- och arbetspendling till Nässjö och 
Jönköping. För Vetlandas utveckling och attrak-
tivitet är en förbättrad kapacitet och standard 
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Teckenförklaring
0-400 pers/km2
400-800 pers/km2
800-1200 pers/km2
1200-1600 pers/km2
1600-1800 pers/km2
Över 1000 pers/km2
Huvudnät busstrafik, 400m buffer
Huvudnät busstrafik
Tågtrafik
Planerade utvecklingsområden
Framtida grönstråk
Framtida grönområden

Befolkningstäthet i förhållande till kollektivtrafikstråken. Här syns exploateringsområdenas koppling till kollektivtrafiken.
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Huvudnät biltrafik
För att skapa en effektiv väginfrastruktur till 
och från samt inom tätorten finns ett framtaget 
huvudnät för bil. De vägar och gator som ingår 
i huvudnätet är uppdelade i fyra kategorier i ett 
hierarkiskt system:

1. Regional huvudväg: 
Anslutande riksvägar samt genomfartsväg (Väster-
leden). Trafikverket är väghållare. 
2. Infartsgata: 
Infarter till tätorten från de regionala huvudvägar-
na. Kommunen är väghållare.
3. Huvudgata: 
Huvudgatorna binder samman olika målpunkter 
och områden i tätorten. Kommunen är väghållare.
4. Uppsamlingsgata: 
Uppsamlingsgator som samlar upp trafiken från 
lokalnätet och leder ut den till huvudgatorna. 
Kommunen är väghållare.

I den fortsatta planeringen är det viktigt att ta 
hänsyn till framkomligheten på de vägar och gator 
som ingår i huvudnätet, till exempel vid detaljpla-
nering av ny bebyggelse. Ju högre upp i hierarkin 
en väg eller gata befinner sig desto högre ska 
framkomligheten för bil prioriteras. Detta 
påverkar bland annat möjligheten att skapa nya 
in- och utfarter på huvudnätet samt hur åtgärder 
för oskyddade trafikanter utformas. 

Parkering
Parkering är ett kraftfullt styrmedel för att påverka 

resmönster hos invånare och besökare. Totalt sett 
finns det i dagsläget gott om parkering i centrala 
Vetlanda. Tillkommande bebyggelse i centrum kan 
dock komma att påverka parkeringsutbudet, vilket 
ger behov av en effektiviserad parkeringsresurs. 
Långsiktigt behöver kommunen ha en planbe-
redskap för att utveckla ny parkering, vilket kan 
ske genom överdäckning på Gladan och att säkra 
parkeringsmöjligheter i kvarteret Stocken. 

Kommunen har en framtagen parkeringsnorm för 
Vetlanda tätort som anger hur stort parkeringsbe-
hov som ska tillgodoses vid ny- och ombyggnation 
i tätorten. Parkeringsnormen underlättar bostads-
byggnation i centrum genom möjlighet till sänkta 
parkeringstal. 

Inom planperioden väntas en utveckling mot 
en mer effektiv bilism genom system som 
bygger på att hyra, låna och dela fordon. System 
för samnyttjande av fordon, som exempel-
vis bilpooler och samåkning, kan innebära en 
minskad efterfrågan på parkeringsplatser. 

Framtida förbifart
I den östra delen av planområdet finns ett område 
som i Översiktsplan 2010 är utpekat för en ny väg 
förbi Ekenässjön och Vetlanda. I översiktsplanen 
anges samtidigt att en alternativ vägsträckning 
närmare centralorten bör utredas. Att lokalisera 
förbifarten närmare centralorten riskerar dock 
att inverka negativt på Vetlandas möjligheter att 
expandera utan att begränsas av vägen. Således 
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I kartbilden befolkningstäthet i förhållande till 
kollektivtrafikstråken syns föreslagna exploate-
ringområden, varav flera av dem ligger inom 400 
meter från kollektivtrafik. Undantaget är området 
Norget, där kommunen strävar efter att förbättra 
sambanden mot kollektivtrafikstråken och bytes-
punkt.

Biltrafik
I Vetlanda sker en hög andel av resorna till och 
från såväl som inom centralorten med bil. I 
utvecklingen av Vetlanda tas höjd för en hög 
bilanvändning även i framtiden. Bilismen i dess 
nuvarande form genererar emellertid problem 
som utsläpp av växthusgaser, buller och luftför-
oreningar som inverkar negativt på miljön och 
människors hälsa. För att skapa en attraktiv tätort 
samt mot bakgrund av pågående klimatföränd-
ringar behövs åtgärder som stödjer utvecklingen 
av fossilfria fordon. Detta innebär bland annat att 
bygga ut en laddinfrastruktur för eldrivna fordon 
och att skapa tankmöjligheter för bränslen som 
biogas och vätgas.

I kommunen som helhet reser cirka hälften av 
invånarna boende inom 5 kilometer från sitt 
arbete med bil till jobbet. För att främja ett 
hållbart resande behöver antalet korta bilresor 
minska. Detta kräver både attraktiva alternativ 
till bilen och ändrade resenärsbeteenden genom 
informations- och påverkansåtgärder. 
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Teckenförklaring
Regional huvudväg
Infartsgata
Huvudgata
Uppsamlingsgata
Framtida grönstråk
Framtida grönområden
Planerade utvecklingsområden

Huvudnät biltrafik. Huvudnätet består av fyra kategorier: Regionala huvudvägar, Infartsgator, Huvudgator samt Uppsamlingsgator. Under huvudnätet finns ett 
mer finmaskigt lokalgatunät som inte redovisas i kartan.
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är den föreslagna vägsträckningen oförändrad i 
denna plan.3 

Godstrafik
I Vetlanda sker huvuddelen av godstransporterna 
med lastbil. Ur miljö- och trafiksäkerhetssynpunkt 
är det eftersträvansvärt att flytta över trans-
porter av gods från väg till järnväg. Också från 
näringslivets sida finns ett intresse för en högre 
andel transporter på järnväg. Möjligheten till 
järnvägstransport av varor och gods kan påverka 
företagens långsiktiga planering. Godstrafiken är 
viktig för Vetlandas näringsliv och transporterna 
på vägarna väntas öka under planperioden om 
inte möjligheterna för godstrafik på järnvägen till 
och från Vetlanda utvecklas. 
I Översiktsplan 2010 finns ett mål om att upprätta 
ett mötesspår på järnvägen Nässjö-Vetlanda. För 
att stärka järnvägssträckan krävs en helhetsyn på 
dess utveckling, vilket kan innefatta satsningar på 
såväl ett nytt signalsystem som på elektrifiering 
och mötesspår. För att vidare förbättra möjlig-
heterna för godstrafik på järnväg bör en omlast-
ningscentral anläggas i Vetlanda. Ett lämpligt 
läge för omlastning mellan landsvägs- och järn-
vägstransporter finns i anslutning till befintligt 
järnvägsspår i Brogårds industriområde.

3 Se kartan Utvecklingsstrategi i kapitel 2
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Teckenförklaring
Regional huvudväg
Tågtrafik
Omlastningscentral
Framtida grönstråk
Framtida grönområden
Planerade utvecklingsområden

Omlastningscentral. Föreslagen lokalisering för en omlastningscentral i Brogårds industriområde.
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HÄLSA OCH SÄKERHET
Översiktsplan 2010
Planeringsmål
• Bostäder ska inte byggas på mark som 

innehåller föroreningar.
• Verksamheter ska inte byggas på mark som 

innehåller föroreningar som överskider Natur-
vårdsverkets generella riktvärden för aktuell 
markanvändning.

• Minska störande buller i samhället.
• Minska luftföroreningarna i kommunen.
• Områden pekas ut för verksamheter som är 

miljöstörande.
• Människor som bor intill anläggningar som 

bedriver miljöfarlig verksamhet ska uppleva 
sitt boende som tryggt.

• De nationella gränsvärdena för radon och 
UV-strålning ska uppfyllas.

• Människors exponering för elektromagnetiska 
fält ska minimeras.

• Nya bostadsområden ska inte planeras på 
mark som har dåliga geotekniska förhållan-
den.1 

• Minimera risken för att dammar brister och 
vattenmassor skadar människor och bebyg-
gelse. 

• Olyckor med farligt gods ska inte drabba 
människor eller miljö. 

• För verksamheter med många transporter av 
farligt gods ska det finnas industriområden 
med lämpliga angöringsvägar ur säkerhets-

1 Se annat ställningstagande under rubriken ”Markför-
hållanden”

syntpunker. 
• Risken för att vattentäkter utsätts för förore-

ningar ska minimeras.
• Infiltrationsbenägna jordarter med viktiga 

grundvattentillgångar ska ha ett bra skydd.
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Planeringsmål
Vetlanda kommun vill uppnå att:

• Tätorten utvecklas på sätt som förebygger olägenhet för människors hälsa och miljön. 

Planeringsstrategier
För att uppnå planeringsmålet ska Vetlanda kommun:

• Vid planering av ny bebyggelse placera och utforma byggnader på sätt som skapar så goda 
ljudmiljöer som möjligt. Vid behöv bör åtgärder som bullervallar eller avskärmande bebyggelse 
användas.

• Verka för att buller dämpas så nära bullerkällan som möjligt.
• Verka för att miljöfarliga verksamheter och verksamheter med transport av farligt gods lokalise-

ras till lägen med lämpliga avstånd till bostäder eller annan känslig markanvändning.
• Miljöfarliga verksamheter bör lokaliseras till norra Brunnsgård och utvecklingsområdet Skärpet. 
• Verksamheter med transporter av farligt gods bör lokaliseras nära rekommenderat vägnät för 

transport av farligt gods. 
• Inom 150 meter från järnväg eller väg som är rekommenderad led för farligt gods skall riskerna 

med farligt gods beaktas i detaljplaner.
• Arbeta med vägvalsstyrning inom tätorten dit transporter med farligt gods kan ske. 
• Säkerställa att goda grundförhållanden råder innan byggnation sker på mark med sämre geotek-

niska förhållan
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© Lantmäteriet, ©Länsstyrelsen

Teckenförklaring
A. Tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet
B. Tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet
T. Energitorvtäkt
Planerade utvecklingsområden
Framtida grönstråk
Framtida grönområden
Buller LAeq 0-54,9
Buller LAeq 55-59,9
Buller LAeq 60-64,9
Buller LAeq 65 och uppåt

Vägbuller och miljöfarliga verksamheter i Vetlanda tätort.
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Förorenad mark 
Förorenade mark finns på de flesta områden 
som är och har varit exploaterade i landet. Det är 
framförallt tidigare industrier som orsakat förore-
ningarna. För att komma till rätta med problemen 
och uppnå miljökvalitetsmålet ”giftfri miljö”, att 
föroreningar ska vara åtgärdade i så stor utsträck-
ning att det inte utgör något hot mot människors 
hälsa eller miljö, krävs god kännedom om och 
åtgärder mot föroreningarna.

De flesta av de föroreningar vi har kännedom om 
inom planområdet är branschtypiska förorening-
ar kopplade till verkstadsindustri (t ex metaller, 
oljor), kemtvättar (klorerade lösningsmedel), 
plantskolor (bekämpningsmedel, tungmetaller), 
deponier, trafikanläggningar (bekämpningsme-
del), bensinstationer (oljor, bränslen), brandöv-
ningsplatser (PFAS/PFOS), elkraftsanläggningar 
(PCB), PCB i byggnader, kvarnar (kvicksilverbet-
ning), utfyllnadsområden (oljor, PAH, PCB, tung-
metaller m m). Det kan även finnas föroreningar i 
jordbruksmark.

Risken för människors hälsa och miljön varierar 
från objekt till objekt. Det viktigaste är att vi 
har kunskap om föroreningsläget och att via 
kommunens planering och tillsyn aktivt arbetar 
med att inventera, riskbedöma och åtgärda de 
objekt som bedöms utgöra en risk för människors 
hälsa och miljön. Vår tillsyn enligt miljöbalken 
över förorenade områden baseras på objektens 

riskklassning och där riskklass 1 och 2 (MI-
FO-klassning) är de som i första hand prioriteras. 
En stor del av tillsynen över förorenade områden 
är dessutom händelsestyrd dvs om förorening 
upptäcks vid schaktningsarbeten eller där man 
avser att exploatera områden som är konstaterat 
eller potentiellt förorenade. 
Markundersökningar ska göras i tidigt skede i 
planering av områden med misstänkta markför-
oreningar. Översiktsplanen anger att bostäder 
och verksamheter inte ska byggas på mark som 
innehåller föroreningar som överskrider Natur-
vårdsverkets generella riktvärden för aktuell 
markanvändning. Detta medför krav på sanering 
av förorenad mark innan byggnation kan ske i 
området. 

För att uppnå miljökvalitetsmålet för giftfri miljö 
ska planeringen inte bidra till ökade förorening-
ar. Inte heller befintliga eller nya industrier ska 
släppa ut föroreningar. 

Buller
Buller är oönskat ljud som kan påverka människ-
ors hälsa och livskvalitet. Förtätning i tätorten kan 
medföra att bostäder och verksamheter kommer 
närmare bullerkällor som vägar, järnvägar och 
industrier. Vid ny- eller ombyggnation av bostäder, 
verksamheter och infrastruktur är det viktigt 
att verka för att skapa så goda ljudmiljöer som 
möjligt samt att gällande riktvärden för buller inte 
överskrids. Befintliga fastigheter och verksamhe-

ter som generar buller bör i sin tur vidta åtgärder 
för att minska bullret om riktvärdena överskrids.

I Vetlanda är det främsta bullerproblemet trafik-
buller i boendemiljöer. I enighet med Översikts-
plan 2010 ska kommunen arbeta för att minska 
trafikbullret i tätorten. En förbifart öster om 
Vetlanda samt föreslagna åtgärder i Centrum-
planen väntas medföra minskade bullernivåer 
i tätorten till följd av mindre genomfartstrafik, 
i synnerhet i tätortens centrala delar. För att 
minska trafikbullret är det likväl viktigt att verka 
för fler hållbara resor och tystgående fordon.

Luftkvalitet
Genomförda beräkningar och mätningar av luft-
kvaliteten har visat att luften i kommunen inte 
innehåller föroreningsnivåer över gällande miljö-
kvalitetsnormer. I Vetlanda är vägtrafiken en av 
de främsta källorna till luftföroreningar. I tätorten 
bör därför en minskad genomfartstrafik samt en 
större andel resor med hållbara transportslag 
och drivmedel eftersträvas.  Ett annat sätt att 
minska luftföroreningar är att arbeta med träd 
och grönska som kan binda upp föroreningar och 
partiklar i luften. Detta gäller särskilt längs gator 
som har eller riskerar att få höga partikelhalter.

Miljöfarlig verksamhet 
Miljöfarlig verksamhet är all användning av mark, 
byggnader eller anläggningar som kan ge upphov 
till utsläpp till mark, vatten och luft eller som kan 
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generera andra störningar som medför olägen-
heter för miljön eller människors hälsa. Sådana 
störningar kan vara lukt, buller, skakningar, ljus 
eller liknande. Miljöfarliga verksamheter delas 
enligt miljöbalken in i olika grupper beroende på 
verksamhetens typ och storlek:
- Tillståndspliktiga verksamheter 
 (A- och  B-anläggningar)
- Anmälningspliktiga verksamheter 
 (C-anläggningar)
- Verksamheter som varken är tillstånds- 
 eller anmälningspliktiga (U-anläggningar). 

Miljöfarliga verksamheter bör lokaliseras med ett 
säkert avstånd till bostäder eller annan känslig 
markanvändning för att minimera störningsrisker. 
Befintliga miljöfarliga verksamheter som ligger 
centralt i tätorten eller inne i bostadsområden bör 
om möjligt omlokaliseras till mer perifera lägen. 
Inom planområdet bör nya tillståndspliktiga miljö-
farliga verksamheter koncentreras till Brunnsgård 
norr om Flugebyvägen och till utvecklingsområdet 
Skärpet. I dessa områden ska kommunen verka 
för att det finns tillräckliga buffertzoner mellan 
miljöfarliga verksamheter och kringliggande 
bostäder eller annan känslig markanvändning. I 
övrigt bör nya miljöfarliga verksamheter lokali-
seras utanför tätorten för att minska riskerna för 
människors hälsa och säkerhet. Ny bostadsbebyg-
gelse i tätorten ska i sin tur inte medföra begräns-
ningar som påtagligt hämmar befintliga verksam-
heter och deras utvecklingsmöjligheter.

Transporter med farligt gods
Nationellt utses trafikleder som är särskilt 
lämpliga för transport av farligt gods. Med farligt 
gods avses ämnen och produkter som kan orsaka 
skada på människor, miljö och egendom vid en 
olycka eller felaktig hantering under transport.
Inom planområdet är väg 31, 47 och 127 rekom-
menderade vägar för transport av farligt gods. I 
Vetlanda ligger flera verksamheter med transport 
av farligt gods, såsom industrier och bensinsta-
tioner, belägna inom eller i närheten av bostads-
bebyggelse. I planeringen ska det eftersträvas 
att verksamheter med transporter av farligt gods 
lokaliseras utanför tätbebyggda områden. Sådana 
verksamheter bör inte heller lokaliseras i anslut-
ning till vattentäkter, känsliga naturområden och 
andra sårbara områden. Befintliga verksamheter 
med många transporter av farligt gods, såsom 
bensinstationer, som ligger centralt i tätorten eller 
inne i bostadsområden bör om möjligt omlokali-
seras till mer perifera lägen.

Ny bebyggelse eller annan ändrad markanvänd-
ning intill stråk för transporter av farligt gods ska 
planeras med särskild riskhänsyn. Detta kan exem-
pelvis innefatta att lokalisera och utforma bebyg-
gelse utifrån lämpliga rekommenderade skyddsav-
stånd eller vidta förebyggande skyddsåtgärder. 

Markförhållanden
Inom planområdet finns idag inga riskområden 
för ras och skred. Den vanligast förekommande 
jordarten i Vetlanda kommun är morän som har 
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goda grundläggningsförhållanden. Stråk av grus 
och sand är även vanligt längs med bland annat 
Emån och Vetlandabäcken.

Ett område med dåliga geotekniska förhållanden 
kan ha andra kvaliteter som gör det lämpligt att 
bebygga området om det finns ekonomiska förut-
sättningar för att säkerställa tillräckliga grundför-
hållanden.

Vattentäkter
För att skydda människors hälsa är det viktigt att 
miminera risken för att vattentäkter utsätts för 
föroreningar. Föroreningar av dricksvattentäkter 
kommer dels från utsläpp av förorenade ämnen 
i vattendrag och dels från utsläpp på mark som 
genom sin genomsläpplighet kan förorena grund-
vattnet. Vetlandas största ytvattentäkt Emån är 
genom sin närhet till riksväg 47 och 127 särskilt 
utsatt för utsläpp från fordonsolyckor. 

Områden med infiltrationsbenägna jordarter med 
grundvattentillgång är extra känsliga för utsläpp 
av föroreningar och kräver därför särskild hänsyn 
vid Vetlandas utveckling. Inom planområdet 
förekommer infiltrationsbenägna jordarter med 
grundvattenförekomster främst i Vetlandabäck-
ens dalgång mellan Ekenässjön och Vetlanda 
samt längs Emådalen. I översiktsplanen anges 
att kommunen ska arbeta med fysiska åtgärder 
som minskar risken för att vattentäkter utsätts för 
föroreningar, som exempelvis dikestätningar och 
anläggning av dagvattendammar.
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TEKNISK FÖRSÖRJNING
Översiktsplan 2010
Planeringsmål
• Förbättrad IT-infrastruktur avseende tillgäng-

lighet och kapacitet. 
• Kommunens verksamhetsområden för vat-

ten och avlopp ska byggas ut i enighet med 
lagens intentioner och upprättad plan.

• Vattentäkter ska ha en god vattenkvalitet och 
skyddas mot föroreningar. 

• Utsläpp från enskilda avlopp ska minska.  
• Dagvattensystemen ska vara utformade så att 

tätorternas byggnader och anläggningar inte 
skadas av dagvatten. 

• Den naturliga vattenbalansen ska, så långt 
det är tekniskt möjligt, inte påverkas negativt 
av tätorternas utveckling. 
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Planeringsmål
Vetlanda kommun vill uppnå att:
• Det i Vetlanda finns en välutbyggd, resurseffektiv och trygg infrastruktur för IT, vatten och 

avloppsförsörjning, avfallshantering och energisystem. 

Planeringsstrategier
För att uppnå planeringsmålet ska Vetlanda kommun:
• Vid nybyggnation verka för en samordning av VA, fiber, fjärrvärme, el med mera. Samord-

ning bör ske i samband med eventuell vägbyggnad. 
• Verka för att ledningar läggs på sätt som inte försvårar framtida markanvändning.
• I detaljplaneläggning beakta områdets påverkan på befintligt ledningsnät i ett större 

tätortsperspektiv.   
• Utreda en ny reservvattentäkt. 
• I planering och exploatering verka för att dagvatten i första hand behandlas och omhän-

dertas lokalt inom planområdet genom fördröjning, rening och infiltration. I andra hand 
avleds vattnet till annan plats för flödesutjämning och rening.1 I tredje hand avleds vatten 
till recipienten. Detta gäller även befintliga områden där kommunen har möjlighet att 
genomföra LOD-åtgärder.  

• I planering och exploatering verka för en bra tillgång till återvinningsstationer med god 
tillgänglighet i bostadsnära lägen. Vid utformning av bebyggelse ta hänsyn till behov av 
utrymmen för fastighetsnära avfallsinsamling.

• Verka för en energieffektiv bebyggelse och förnyelsebara energilösningar vid ny- och om-
byggnation av fastigheter i både privat och kommunal regi. Kommunala fastigheter bör 
anslutas till fjärrvärmenätet där det är ekonomiskt möjligt.

• I detaljplaneläggning placera byggrätter så att det gynnar egen elproduktion utifrån plats-
specifika förutsättningar

1 Se kartan Fördröjningsytor i avsnittet Klimat
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IT-infrastruktur
I takt med samhällets digitalisering blir männ-
iskors tillgång till snabbt bredband och stabila 
mobila tjänster en allt viktigare förutsättning för 
att kunna delta och verka i samhället. Digitalise-
ringen är i sin tur beroende av en tillgänglig och 
fungerande infrastruktur för informationsteknik 
(IT). Kommunen ska vara aktiv i planering och 
utbyggnad av fysisk IT-infrastruktur i form av 
kablar, master, basstationer med mera. 

Bredband
I Översiktsplan 2010 anges att Vetlanda kommun 
ska verka för att förbättra IT-infrastrukturens 
tillgänglighet och kapacitet. Kraven på överfö-
ringskapacitet i bredbandsnätet väntas öka i takt 
med digitaliseringen. Att bygga ut och utveckla 
bredbandsnätet är av stor vikt för både företag, 
privatpersoner och offentlig sektor. 

I Vetlanda finns idag ett fibernät som täcker stora 
delar av tätorten. Stadsnätet byggs, ägs och drivs 
av Njudung Energi. Fibernätet är väl rustas för 
samhällstjänster, strömmande media och inter-
netbaserade tjänster. Kommunen ska i möjligaste 
mån verka för att fiberbaserad IT-infrastruktur 
säkerställs vid exploatering av nya bostads- och 
verksamhetsområden.

Trådlösa mobila bredbandslösningar kommer 
även i framtiden vara ett viktigt komplement till 
fiber. För en attraktiv stadskärna bör det finnas 
tillgång till trådlös uppkoppling i centrum. 

Dricksvatten och avlopp
I Vetlanda tätort finns ett flertal verksamhets-
områden för vatten och avlopp (VA). VA-nätet 
förvaltas av Njudung Energi. Vid detaljplanelägg-
ning av bostäder och verksamheter granskas den 
kommunala vatten- och avloppsförsörjningen 
och byggs därefter ut eller om vid behov. När ny 
bebyggelse planeras längre ut från befintlig in-
frastruktur, exempelvis i områden för tätortsnära 
lantligt boende, ska utredning om lämplig teknisk 
lösning genomföras.

Dricksvattenförsörjning 
Vetlanda försörjs idag med dricksvatten från 
Emån, vars vatten renas och sedan filtreras genom 
Upplandaåsen sydost om tätorten. Upplanda 
grundvattentäkt omfattas av vattenskyddsområde 
med tillhörande skyddsföreskrifter. Ett vatten-
skyddsområde för Grumlan och dess närområde 
är för närvarande under utredning. Ett kommande 
vattenskyddsområde kan komma att påverka 
närliggande pågående markanvändning och infra-
struktur. 

Nödvattentäkt för Vetlanda är Lindåsasjön som 
har ett vattenskyddsområde med skyddsföreskrif-
ter. Lindåsasjön ligger utanför planområdet men 
Vetlanda tätort är beroende av täkten. För att 
långsiktigt säkra en trygg dricksvattenförsörjning 
behöver dock en ny reservvattentäkt utredas då 
Lindåsasjöns kapacitet är begränsad. 

Långvarig torka kan hota Vetlandas vattenför-

sörjning till följd av låga vattennivåer. Det behövs 
därför kontinuerlig övervakning kring behovet 
av förebyggande åtgärder för att säkra vattentill-
gången även vid låga vattennivåer. Det pågår idag 
samråd om att flytta befintligt råvattenuttag från 
Emån till Grumlan för en tryggare dricksvattenför-
sörjning långsiktigt. De utbyggnadsområden som 
redovisas i denna plan bedöms inte påverka tänkt 
råvattenuttag i Grumlan. 

Avloppsreningsverk
Vetlandas avloppsreningsverk ligger i den sydöstra 
delen av tätorten, mellan Västerleden och Emån. 
Reningsverket är dimensionerat för högre belast-
ning och bedöms således klara den utbyggnad 
av tätorten som föreslås i denna plan. Enligt 
framtagen översvämningskartering för Emån 
riskerar reningsverket att översvämmas vid ett 
hundraårsregn. Lämpliga skyddsåtgärder bör 
därför genomföras på platsen.

Dagvatten
Dagvatten är det regn eller smältvatten som 
tillfälligt rinner på hårdgjorda ytor som gator, torg 
och tak. Hantering av dagvatten är viktigt för att 
undvika översvämningar såväl som föroreningar 
i miljön, men även för att nå miljökvalitetsnor-
merna för vatten. Vetlandabäcken och Emån är 
recipienter för tätortens dagvatten.

Tillförseln av föroreningar till dagvattensystemen 
ska begränsas. Här kan användning av lokalt 
omhändertagande av dagvatten, sk LOD, vara till 
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Teckenförklaring
Teknisk försörjning
Framtida grönstråk
Framtida grönområden
Planerade utvecklingsområden

Teknisk försörjning. Kartan visar var de olika tekniska försörjningarna finns i Vetlanda tätort i förhållande till de föreslagna utvecklingsområdena.
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hjälp. LOD innebär att dagvatten hanteras inom 
området där det renas genom olika former av 
infiltration eller fördröjningslösningar istället för 
att föras ut till närmsta vattendrag via brunnar 
och ledningsnät. Dagvattensystemen ska utformas 
så att så stor del av föroreningarna som möjligt 
kan avskiljas under vattnets väg till recipienten. 
Åtgärder görs löpande för att minska samhällets 
belastning på recipienterna så att dess vatten inte 
försämras.
  
Avfall och återvinning 
Vetlanda kommuns avfallsanläggning Flishult 
ägs av det kommunala bolaget Njudung Energi. 
Anläggningen har en miljöriktig hantering av 
avfall inriktad på behandling och återvinning. I 
Vetlanda sorteras hushållens kärlavfall i platspåsar 
för matrester respektive restavfall som tas tillvara 
för energiutvinning.  Matresterna rötas till biogas 
medan restavfallet blir till el och värme i en sop-
förbränningsanläggning. 

Vetlanda kommun ska verka för en samhällsef-
fektivt och miljöanpassad avfallshantering där 
uppkomst av avfall förebyggs. Avfallet ska sorteras 
och återvinnas och dess negativa påverkan på 
människor och miljö minimeras. För att uppnå 
detta krävs bland annat en användarvänlig 
insamling och sortering av avfall. Återvinningssta-
tioner ska ha god tillgänglighet och bör företräde-
vis ligga i bostadsnära lägen men på platser med 
så liten omgivningspåverkan som möjligt sett till 
bland annat buller, lukt och trafik. Behov av nya 

återvinningsstationer bör utredas vid planering 
av större bostadsområden. Om en återvinnings-
station tas bort i samband med exploatering bör 
denna ersättas på annan, företrädesvis närliggan-
de, plats. Återvinningsstationer kan även komplet-
teras med fastighetsnära avfallsinsamling, exem-
pelvis i form av underjordiska insamlingssystem.

Energisystem
En viktig del i en hållbar samhällsutveckling är 
hushållning med energi och naturresurser. En god 
hushållning av energi kan främjas genom förnyel-
sebar energiproduktion, energieffektivt byggande 
och en tät och sammanhållen bebyggelse. Inom 
samhällsbyggandet ställs idag allt hårdare ener-
gikrav. Åtgärder som minskar energianvändningen 
ska eftersträvas på både befintliga och nya fastig-
heter. För att minska fastigheters klimatpåverkan 
bör även användningen av förnyelsebar energi 
öka. Detta kan exempelvis ske genom utbyggnad 
av solceller, vilket kan integreras i både befintliga 
och nya byggnader. 

Njudung Energi levererar fjärrvärme inom ett 
område som täcker stora delar av Vetlanda tätort. 
För fastigheter som ligger inom eller i anslutning 
till nätområdet finns möjlighet att ansluta till 
fjärrvärmesystemet. Utbyggnad sker efterhand 
där intresse finns för anslutning, exempelvis vid 
exploateringar. De arbetar för att erbjuda fler 
kunder en anslutning till fjärrvärmenätet.
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FRILUFTSLIV OCH REKREA-
TION
Översiktsplan 2010
Planeringsmål
• Värna om Vetlanda kommuns värdefulla par-

ker och friluftsområden. 

Planeringsstrategier
• Utreda och peka ut viktiga friluftsområden för 

Vetlanda centralort i en fördjupning av över-
siktsplanen. Om en exploatering påverkar ett 
friluftsområde negativt ska detta, om möjligt, 
kompenseras på en annan plats.

• En park över 0,5 ha bör finnas inom 200 m 
och en park över 5 ha bör finnas inom 500 m 
från bostaden i kommunens tätorter. Ett re-
kreationsområde över 30 ha bör finnas inom 
1,5 km från bostaden. 

• Grönstrukturplanens analys av ”bristområ-
den” ska vara vägledande vid planering av 
nya bostäder och verksamheter.

• När nya områden detaljplaneras ska tillgång-
en till grönområden ses över och eventuella 
nya grönområden anläggas.

• Värna om gröna stråk i kommunens samhäll-
en.

• Dagvattnet ska utnyttjas som en resurs i tätor-
ternas utveckling. 

• Kommunen ska främja rekreation och uthål-
ligt nyttjande av ytvatten, t.ex. fiske, bad och 
kanotning.

NATUR OCH FRITID
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Planeringsmål
Vetlanda kommun vill uppnå att:
• Alla i Vetlanda har nära till gröna miljöer med goda möjligheter till rekreation.

Planeringsstrategier
För att uppnå planeringsmålet ska Vetlanda kommun:
• Verka för att grönområden med höga rekreativa värden finns i alla delar av tätorten. 
• Tillgodose behovet av bostadsnära natur för både nya och befintliga hushåll vid förtätning 

och expansion av tätorten.
• Värna utpekade grönområden från exploateringar som väsentligt minskar de rekreativa 

värdena.4  
• Verka för att kompensationsåtgärder utförs inom området eller på närliggande plats i de fall 

grönytor exploateras så att liknande rekreativa värden upprätthålls och utvecklas. Kompen-
sationsåtgärdens karaktär och genomförande ska behandlas vid planläggningen.

• Värna och utveckla ett väl utbyggt och sammanhängande nät av gröna stråk i tätorten som 
leder ut i omlandet åt alla vädersträck.

• Verka för att öka andelen grönska i bristområden och vid behov i anslutning till förskolor, 
skolor samt vård-och äldrebostäder.5  

• Främja hantering av dagvatten i öppna system som är estetiskt tilltalande.
• Vid ianspråktagande av privat mark för ordnad rekreation upprätta överenskommelser med 

markägare.

4 Se kartan Grönstruktur
5 Se kartan Andel grönska i avsnittet Klimat
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Teckenförklaring
Stadsbygd
Planerade utvecklingsområden
Framtida grönstråk
Framtida grönområden
Grönområden
Grönstråk

Grönstruktur. Befintliga och framtida grönområden och grönstråk i relation till utvecklingsområden för bostäder och befintlig bebyggelse. Beskrivningar av res-
pektive område och stråk görs i avsnittet Grönområden och grönstråk. I kartan är framtida grönområden och grönstråk schematiskt redovisade och dess gränser 
och dragningar kommer att justeras i den fortsatta planeringen.
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med hänsyn till dess ekosystemtjänster. Generellt 
bör kompensationsåtgärder utföras vid exploate-
ring på grönytor så att dess värden upprätthålls. 
Kompensationsåtgärder bör anpassas efter den 
specifika platsens värden och göras så nära i plats 
och tid som möjligt.

Vid förslag på förtätning eller expansion av 
tätorten på grönytor ska tillgången till gröna 
miljöer för både nya och befintliga hushåll i när-
området beaktas utifrån att människors behov av 
bostadsnära natur tillgodoses. I denna plan pekas 
ett nytt bostadsområde ut inom Karlslunds rekrea-
tionsområde. När området byggs behöver explo-
ateringen kompenseras med ett nytt grönområde 
i Föreda/Karlslund för att säkra rekreationsmöjlig-
heter för boende i närområdet.3

I takt med att tätorten förtätas och expanderar 
kan det uppstå behov av att anlägga exempelvis 
motionsspår i områden där det i nuläget inte 
finns någon ordnad rekreation. Vid behov av att 
anlägga olika former av ordnad rekreation på 
privat mark ska detta ske genom överenskommel-
se mellan kommunen och markägare.

3 Se avsnittet Utvecklingsområden samt avsnittet Grö-
nområden och grönstråk

Grönstråk
Vetlandas grönområden länkas samman av gröna 
stråk som är viktiga för både människor och växt- 
och djurlivet. Grönstråk av stor betydelse för 
tätortens grönstuktur redovisas i kartan Grönst-
ruktur. 

De gröna stråken utgör förbindelselänkar för att 
nå tätortens grönområden likväl som landska-
pet utanför staden och ska därför vara lätta att 
använda och röra sig genom.  Gång- och cykel-
stråk bör i sin tur vid behov stärkas med mer 
grönska som träd eller planteringar för att främja 
resor som bidrar till fysisk aktivitet och bättre 
folkhälsa. 

Vattenmiljöer
Sjöar och vattendrag har höga rekreativa värden 
och är ofta uppskattade miljöer att vistas i. Öppen 
hantering av dagvatten, genom exempelvis 
dagvattendammar, är ett sätt att göra vatten mer 
synligt i tätorten och därigenom bidra till ökad 
trivsel hos invånare och besökare. En välutfor-
mad och estetiskt tilltalande dagvattendamm kan 
höja en plats rekreativa värden och bör därför, i 
enighet med Översiktsplan 2010, utnyttjas som en 
resurs vid utveckling av tätorten. 

Framtida grönstruktur  
I denna plan finns föreslagna utvecklingsområ-
den i områden som idag används för rekreation. 
Exploatering i dessa områden ska anpassas efter 
respektive grönområdes rekreativa värden och 

Grönområden
Attraktiva och variationsrika grönområden är en 
stor tillgång för Vetlandas invånare, tätortens 
attraktivitet och för växt- och djurlivet. Vistelse i 
gröna miljöer har en positiv inverkan på människ-
ors hälsa och främjar även barns lek och utveck-
ling. I samhällsplaneringen är det därför viktigt att 
ta hänsyn till tillgången till bostadsnära ytor för 
spontan lek och rekreation.

De mest uppskattade utemiljöerna är ofta de som 
rymmer en rik variation av upplevelser för rekrea-
tion, motion, lek och avkoppling. Det är viktigt att 
grönområden med höga rekreativa värden finns 
jämnt fördelade över tätorten för att säkerställa 
att invånarna har en likvärdig tillgång till rekrea-
tion nära hemmet. För att uppnå detta kan vissa 
grönområden behöva kompletteras med mer 
egenskaper som ökar områdets värden.1  

I kartan Grönstruktur redovisas tätortsnära grön-
områden som är särskilt viktiga för rekreation och 
friluftsliv.2 För att alla ska ha möjlighet att uppleva 
och använda grönområdena är det viktigt med 
kontinuerlig skötsel och underhåll i områdena för 
att upprätthålla och öka deras tillgänglighet.

1 Se kartläggning av upplevelsevärden i Vetlandas 
park- och naturområden i dokumentet Grönstruktur för 
Vetlanda tätort (2017)
2 Begreppet grönområden innefattar här såväl parker 
som rekreationsområden
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NATURVÅRD
Översiktsplan 2010
Planeringsmål
• Kommunens värdefulla naturområden ska 

skyddas och bevaras.
• Variationen mellan olika naturtyper och land-

skap ska skyddas och bevaras.
• Kommunens vattenförekomster (yt- och 

grundvatten) ska uppnå eller behålla god 
ekologisk och kemisk status enligt fastställda 
miljökvalitetsnormer.     

Planeringsstrategier
• Delta aktivt i att behålla mångfalden av 

skogstyper i kommunen.
• Öka andelen bete på befintlig kommunal mark 

för att hålla landskapet öppet.
• Värna om gröna stråk i kommunens samhäll-

en.
• Medverka till att andelen skyddad natur ökar.
• Riksintresseområdena ska skyddas och beva-

ras.
• Fortsatt kalkning och kalkeffektuppföljning i 

kommunens försurningsskadade vatten. 
• Fortsatt biologisk återställning inom kalkade 

områden, t.ex. fiskvägar och biotopvård. 
Krav på hög skyddsnivå och inventering av 
enskilda avlopp. 

Biologisk mångfald
Med biologisk mångfald menas variationsrikedo-
men av liv i naturen. Begreppet innebär mångfald
i tre nivåer; mångfalden av ekosystem och natur-
typer, mångfalden av arter samt den genetiska 
variationen inom arterna. Varierade livsmiljöer är 
ofta en förutsättning för stor artrikedom.

Varför ska vi bevara den biologiska mångfalden?
Den biologiska mångfalden är grunden för de 
ekosystemtjänster som vi människor är beroende 
av för vår välfärd. Exempel på sådana tjänster är 
vatten- och luftrening, insekternas pollinering, 
utjämning av vattenflöden, naturlig skadedjursbe-
kämpning samt nedbrytning av organiskt material 
och kretslopp av näringsämnen. Vi hämtar även 
en rad råvaror från växt och djurriket, exempelvis 
mat, mediciner, virke och kläder. Om den biologis-
ka mångfalden minskar, ökar risken för att dessa 
tjänster försämras vilket påverkar människors 
hälsa och välbefinnande samt för stora ekonomis-
ka konsekvenser.

Mångfalden är hotad
Förlusten av biologisk mångfald är idag ett av 
de största globala miljöproblemen. Problemen 
är i hög utsträckning orsakad av människan och 
förlusten av arter på grund av mänsklig aktivitet 
beräknas vara cirka 1000 gånger högre än den 
naturliga förlusten. De största hoten generellt sett 
är biotopförstörelse, överexploatering, klimatför-
ändringar och invasiva arter. 

Biologisk mångfald i Vetlanda
I Vetlanda finns flera områden med höga natur-
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Planeringsmål
Vetlanda kommun vill uppnå att:
• Naturligt förekommande växter och djur 

ska kunna fortleva i livskraftiga bestånd. 

Planeringsstrategier
För att uppnå planeringsmålet ska Vetlanda 
kommun:
• Ta hänsyn till naturkärnor, spridnings-

korridorer och skyddade områden vid 
utveckling av Vetlanda. Särskild hänsyn 
ska tas till rödlistade, fridlysta och andra 
hänsynskrävande arter.

• Verka för att kompensationsåtgärder 
utförs inom området eller på närliggan-
de plats i de fall naturkärnor eller andra 
områden med hög biologisk mångfald 
exploateras så att liknande biologis-
ka värden upprätthålls och utvecklas. 
Kompensationsåtgärdens karaktär och 
genomförande ska behandlas vid plan-
läggningen.

• Verka för att grönstråk är av sådan 
dignitet att de långsiktigt fungerar som 
spridningskorridorer för växter och djur.

• Vidta åtgärder vid detaljplanarbete och 
andra arbeten om miljökvalitetsnormer 
för vatten överskrids eller riskerar att 
överskridas.
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Teckenförklaring
Naturkärna
GP Spridningskorridorer,
BETESMARKER
GP Spridningskorridorer, STADSMILJÖ
Framtida grönstråk
Framtida grönområden
Planerade utvecklingsområden

Biologisk mångfald. Kartan redovisar naturkärnor samt spridningskorridorer för växter och djur.
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genomkorsas av större barriärer. Vid planering 
av nya bostads- och verksamhetsområden ska 
hänsyn tas till spridningskorridorer.  Stråken ska 
hålla en sådan dignitet att växter och djur har 
möjlighet att använda dem. 

Skyddade områden
Inom planområdet för denna plan ligger flera 
skyddade områden som är viktiga för att långsik-
tigt bevara den biologiska mångfalden.   Bland 
dessa skydd finns bland annat riksintresse för 
naturvård, naturreservat, Natura 2000, natur-
minnen och biotopskyddsområden. Planområ-
det rymmer även flera värdefulla inventerade 
naturområden som idag inte omfattas av något 
områdesskydd.   Bland dessa finns nyckelbiotoper, 
ängs- och betesmarker och naturkärnor. Områden 
med höga naturvärden bör generellt värnas från 
exploatering.

Vatten
Emåns vattendragssystem, som bland annat 
innefattar sjöarna Grumlan, Norrasjön och Flögen, 
har höga naturvärden och ett rikt växt- och djurliv 
som inkluderar flera hotade arter. För att främja 
biologisk mångfald är det viktigt att Vetlandas 
sjöar och vattendrag är ekologiskt hållbara samt 
funktionella på sätt som gynnar känsliga arter. Vid 
vattendrag och sjöar råder strandskydd i syfte att 
trygga allmänhetens friluftsliv och för att bevara 
goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och 
i vatten.

värden som är av stor betydelse för den biologiska 
mångfalden. Dessa områden utgör livsmiljöer för 
många växter, djur och svampar. I kartan Biologisk 
mångfald redovisas de viktigaste områdena för 
den biologiska mångfalden inom planområdet, så 
kallade naturkärnor. Naturkärnorna är ofta knutna 
till det småskaliga jordbrukslandskapet och till 
orörda skogar och våtmarker. Höga naturvärden 
finns också i och runt Emån. Naturkärnorna är 
viktiga att värna vid utveckling av tätorten för att 
bevara ekosystemtjänster och biologisk mångfald. 
Om naturkärnor eller andra områden med hög 
biologisk mångfald exploateras bör kompensa-
tionsåtgärder utföras så att områdets värden upp-
rätthålls. Kompensationsåtgärder bör anpassas 
efter den specifika platsens värden och göras så 
nära i plats och tid som möjligt.

Vid utveckling av tätorten ska hänsyn tas till 
växter och djurs möjligheter att fortleva i livs-
kraftiga bestånd. Detta gäller särskilt rödlistade, 
fridlysta och andra hänsynskrävande arter. 

Spridningskorridorer
I Vetlanda finns flera grönstråk som binder 
samman tätortens naturområden genom tätorts-
bebyggelsen. Dessa stråk utgör spridningskorri-
dorer för många växter och djur. Att bevara och 
utveckla spridningskorridorer är nödvändigt för 
att trygga olika arters möjligheter att sprida sig i 
landskapet. För att grönstråken ska kunna fungera 
som spridningskorridorer bör de innehålla träd 
och buskar av varierande art. De bör inte heller 
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Miljökvalitetsnormer vatten
Inom planområdet finns ett antal vattenföre-
komster i form av större sjöar, vattendrag och 
grundvattenmagasin som omfattas av miljökvali-
tetsnormer (MKN) för vatten.  Miljökvalitetsnor-
mer för vatten är mål och värden som anger hur 
vattnets miljö bör vara och hur den ska uppnås. 
Om miljökvalitetsnormer riskerar att överskridas 
ska kommunen vidta förebyggande åtgärder för 
förbättrad vattenkvalitet. Sådana åtgärder kan till 
exempel innebära biologisk återställning som att 
återskapa och anlägga nya våtmarker, restaurera 
påverkade vattendrag och underlätta för vandring 
av fisk och övrig fauna. Andra åtgärder kan vara 
ökat lokalt omhändertagande av dagvatten, att 
bygga ut kommunalt vatten- och avloppsnät och 
att åtgärda enskilda avlopp med brister.   Det är 
viktigt att frågan behandlas i varje detaljplan och 
arbete som berör vatten. 

MKN bör alltid beaktas vid planarbete, men en del 
av utvecklingsområdena som presenteras i denna 
planen ligger i anslutning till en sjö eller vatten-
drag som omfattas av MKN. I dessa områden ska 
särskilt hänsyn tas till MKN. Vilka åtgärder som 
krävs ska redovisas i fortsatt planeringsprocess 
för respektive område. Det finns även områden 
som både omfattas av vatten med mkn-värde och 
där markens genomsläpplighet är mindre bra. Där 
finns extra behov av att lösningar för dagvatten 
genomförs vid arbeten inom området för att 
förbättra MKN.
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Teckenförklaring
Områden med hög genomsläpplighet
Grundvattenmagasin där
genomsläppligheten är måttlig till hög
Grundvattenmagasin täckta av mindre
genomsläppliga jordlager
Planerade utvecklingsområden
MKN Grundvatten
MKN Sjöar
MKN Vattendrag

Markens genomsläpplighet i relation till MKN. Genomsläppligheten har bla effekt på infiltrering av dagvatten.
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KULTURMILJÖVÅRD
Översiktsplan 2010
Planeringsmål
• Skydda och bevara kommunens värdefulla 

kulturmiljöer för framtiden. 
• Utveckla och förstärka kommunens identitet 

och karaktär. 

Planeringsstrategier
• Skydda visuellt känsliga landskapstyper mot 

större exploateringar.
• Kommunen ska arbeta för att bevara och syn-

liggöra odlingslandskapets kulturmiljövärden. 

Vetlanda och dess närområde rymmer många 
miljöer med höga kulturella värden, i synnerhet 
längs sjöar och vattendrag och i tätortens centrala 
parker. Kulturmiljövärden kan bland annat bestå 
av fornlämningar och kulturhistoriskt värdefulla 
gårds- och bebyggelsemiljöer. Stadens parker 
speglar olika tiders stilideal, arkitektoniska förhåll-
ningssätt, tekniska utveckling och sociala ambitio-
ner. 

Vetlanda är rikt på fornlämningar som vittnar om 
att trakten varit bebodd under en lång tid. Forn-
lämningar är en av få kvarvarande möjligheter till 
kunskap om vårt tidiga ursprung och är därför till-
sammans med kulturlämningar viktiga att bevara 
vid utveckling av tätorten. Kulturmiljövärden bör 
i möjligaste mån integreras i exploateringar så att 
Vetlandas historiska utveckling hålls levande i den 
byggda miljön.

Kulturkärnor
Inom planområdet finns platser som på olika sätt 
rymmer särskilt höga kulturella värden, så kallade 
kulturkärnor. Värdena kan bland annat bestå av 
viktiga pusselbitar för att förstå bygdens historia, 
platser som används än idag som exempelvis mö-
tesplats vid högtider, etc. Dessa redovisas i kartan 
Kulturmiljövärden. Kulturkärnorna är viktiga för 
Vetlandas identitet och bör därför bevaras i möj-
ligaste mån. Om exploatering eller andra ingrepp 
görs i en kulturkärna ska detta ske med varsamhet 
om områdets kulturella värden. 

Nationellt värdefulla kulturmiljöer
Inom planområdet finns två områden som är 
utpekade som riksintressen för kulturmiljövår-
den: Byestad och Näsby. Riksintressen för kultur-
miljövård är områden som i sin helhet har höga 
kulturella värden och har ett bevarandevärde ur 
ett nationellt perspektiv genom sin betydelse för 
förståelsen av landets historia. Områden av riksin-
tresse ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan 
skada områdenas värden.

Landskapskaraktär
Bebyggelse, grönska och vatten formar tillsam-
mans landskapsbilden. Vetlanda har ett skogs-
dominerat landskap, som bryts upp av sjöar 
och vattendrag, och ett småskaligt, mosaikartat 
odlingslandskap.   

Småskaliga jordbrukslandskap är ofta rika på 
kulturhistoriska landskapselement som odlings-
rösen och stenmurar. Tillsammans med herr-
gårdslandskap, som ofta rymmer många äldre 

byggnader och bruksmiljöer, har det småskaliga 
jordbrukslandskapet i sin helhet generellt höga 
kulturvärden såväl som natur- och rekreationsvär-
den. Detta gör dessa landskapskaraktärer känsliga 
för exploateringar. Om ett herrgårdslandskap eller 
ett småskaligt jordbrukslandskap planläggs ska 
stor hänsyn tas till områdets värden och landskap-
selement. Genom att integrera landskapselement 
i exploateringar kan den agrara historien ta sig 
uttryck också i ett växande samhälle. 

Planeringsmål
Vetlanda kommun vill uppnå att:
• Vetlanda har ett varierat landskap med 

höga kulturmiljövärden.

Planeringsstrategier
För att uppnå planeringsmålet ska Vetlanda 
kommun:
• Erbjuda en mångfald av parkkaraktärer.
• Ta hänsyn till kulturkärnor, fornminnen 

och riksintressen för kulturmiljövården 
vid utveckling av Vetlanda. 

• Vid exploateringar värna och ta tillvara 
på områdets landskapskaraktär. Särskild 
hänsyn ska tas till det småskaliga jord-
brukslandskapet respektive herrgårds-
landskapets kulturmiljövärden. 

• Verka för att kulturmiljövärden och land-
skapselement integreras i exploateringar.
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Teckenförklaring
Herrgårdslandskap
Småskaligt jordbrukslandskap
Kulturkärnor
Planerade utvecklingsområden

Kulturmiljövärden. Kulturkärnor och landskapskaraktärer med höga kulturmiljövärden.
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Teckenförklaring
A. Norrgårdens rekreationsområde
B. Tjustkulle
C. Kvarndammen till Forngårdsparken
D. Galgabergsområdet
E. Illharjen
F. Emån och Mela kvarn
G. Tomasbacken
H. Brunnsgårdsberget
I. Östanskog/Kråkegården
J. Östanå
K. Norget södra
L. Nytt grönområde Föreda/Karlslund
M. Nytt görnområde Palmslund
N. Nytt grönområde Brunnsgård
1. Bäckstråket
2. Banvallen
3. Prästastigen
4. Kraftledningsstråket
5. Emån
6. Brunnsgård
7. Våtmarkspark
8. Nytt stråk norr om Norrasjön
9. Nytt stråk genom Karlslund
rekreationsområde
10. Nytt stråk norra Vetlanda
11. Nytt stråk söder om motorstadion
12. Nytt stråk Banvallen söderut
Planerade utvecklingsområden

Grönområden. Grönområden av stor enskild betydelse likväl som för tätortens sammanhängande grönstruktur utifrån dess rekreativa, ekologiska, kulturella och 
klimatanpassande värden.Grönstråk. Grönstråk av stor enskild betydelse likväl som för tätortens sammanhängande grönstruktur utifrån dess rekreativa, ekolo-
giska, kulturella och klimatanpassande värden. I kartan är framtida områden schematiskt redovisade och deras dragningar kommer att justeras i den fortsatta 
planeringen.
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UTVECKLINGSOMRÅDEN 
FÖR GRÖNOMRÅDEN OCH 
GRÖNSTRÅK
Grönområden
A. Norrgårdens rekreationsområde
Området är ett av Vetlandas mest använda rekre-
ationsområden och har samtidigt höga naturvär-
den kopplade till de grova ekarna och det gamla 
odlingslandskapet. Norrgården nyttjas av många 
föreningar såväl som av skolor och förskolor. 
Området är särskilt viktigt att bevara och utveckla 
på grund av det tätortsnära läget, dess storlek 
samt på grund av den varierande och upplevelse-
rika naturen.

B. Tjustkulle
Grönområdet är en värdefull natur och frilufts-
miljö med möjlighet till rekreation och motion 
i upplevelserik miljö. Tjustkulle har höga natur-
värde knutna till de stora ekarna och de betade 
gräsmarkerna. Området är både en utpekad 
kultur- och naturkärna och ett landmärke i 
tätorten. Tjustkulle används i stor utsträckning 
av föreningslivet och av många förskolor och 
skolor. Möjligheterna till motion och rekreation 
i området bör utvecklas för ökad användning, 
bland annat genom att förbättra tillgängligheten 
till och i området. 

C. Kvarndammen till Forngårdsparken 
Området inkluderar flera välanvända parker som 
hänger samman via Bäckstråket. Området rymmer 
populära promenadstråk och har många sociala 
och kulturella målpunkter. Bäckstråket med dess 

Brunnsgårdsberget har höga naturvärden med 
många stora ekar, artrik flora samt ett flertal 
stenmurar och odlingsrösen. De öppna gräsmar-
kerna är ett av få områden i Vetlanda med öppna 
vyer över ett jordbrukslandskap och har höga 
kulturella värden. Området används som strövom-
råde för närboende och förbinds via Prästastigen 
med närliggande grönområden.

I. Östanskog/Kråkegården
Området mellan Östanskog och Kråkegården 
utgör ett våtmarksområde som är viktigt för den 
biologiska mångfalden samtidigt som det tar hand 
om vatten vid höga flöden samt håller kvar vatten 
i landskapet vid torka.

J. Östanå
Östanå är ett rekreationsområden som rymmer 
en mängd olika friluftsaktiviteter. Området 
används både för den organiserade och den 
allmänna rekreationen. Närheten till vatten och 
variationen av naturtyper gör området värdefullt 
och uppskattat av både Vetlandabor och turister, 
samtidigt som det är viktigt för stadens växt- och 
djurliv.

K. Norget södra
Området är en del av Karlslunds rekreations-
område och utgör i delar ett våtmarksområde. 
Våtmarker förser oss med värdefulla ekosystem-
tjänster. När Vetlanda växer västerut kommer 
detta grönområde att fylla en viktig biologisk och 
klimatanpassande funktion samt ha stor betydelse 

parker har även ett ekologiskt värde som sprid-
ningskorridor för växter och djur.

D. Galgabergsområdet
Området används av människor för bostadsnära 
rekreation och av förskolor. Galgabergets variation 
av gammal skog, barr- och lövträd samt tillgång 
till vatten gör området värdefullt för växt- och 
djurlivet i Vetlanda. Då området utgör en grön 
kil mellan två industriområden fyller det även en 
viktig funktion som temperaturreglerare.

E. Illharjen
Området har mycket höga naturvärden och är ett 
välbesökt rekreationsområde. Illharjen är till-
gänglighetsanpassat och utgör en stor pedagogisk 
resurs för Vetlandas förskolor och skolor.

F. Emån och Mela kvarn
Området vid Mela kvarn har höga ekologiska 
värden med ett rikt växt- och djurliv. Det utgör 
även ett rekreationsstråk som förbinder Bäckseda 
med Illharjen.

G. Tomasbacken
Grönområdet är en tillgång för människors re-
kreation i den västra delen av staden. Den gamla 
skogen i området är av betydelse för den biologis-
ka mångfalden. Området utgör även en knutpunkt 
i Vetlandas sammanhängande grönstruktur och 
kopplar ihop flera stråk och spridningskorridorer. 

H. Brunnsgårdsberget
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7. Våtmarkspark
Grönstråket utgörs av en våtmarkspark som 
förbinder Bäckstråket med Norrgårdens rekrea-
tionsområde. Våtmarksparken ger möjligheter för 
både människors rekreation och för spridning av 
växter och djur.

8. Nytt stråk norr om Norrasjön
Stråket möjliggör vattenkontakt för människor och 
fungerar som en grön skyddszon mot vattnet med 
spridningsmöjligheter för växter och djur.

9. Nytt stråk genom Karlslunds rekreations-
område
Grönstråket knyter ihop tätortens grönområden 
med det framtida grönområdet Föreda/Karlsund 
och möjliggör för människor att ta sig ut i naturen.

10. Nytt stråk norra Vetlanda
Grönstråket utgör en viktig framtida länk mellan 
rekreationsområden i norra delen av Vetlanda.

11. Nytt stråk söder om motorstadion
När Vetlanda växer österut behövs nya grönstråk 
som knyter samman befintliga grönområden och 
gör det möjligt för de boende att enkelt komma ut 
i naturen.

12. Nytt stråk Banvallen söderut
Den gamla banvallen mot Korsberga kommer att 
bli ett lyft för Vetlandas sammanhängande grön-
struktur och göra det möjligt att röra sig i en lugn 
och grön miljö hela vägen mellan centrum och 
tätortens omgivande naturområden. 

Grönstråk
1. Bäckstråket
Bäckstråket är av stor betydelse för den vardagliga 
motionen genom att det förbinder centrum med 
Vetlandas ytterområden. Stråket har ekologiskt 
värde som spridningskorridor för växter och djur. 

2. Banvallen
Grönstråket förbinder centrum med omgivande 
landskap i väster.

3. Prästastigen
Prästastigen är en gammal färdväg med höga kul-
turhistoriska värden. Stråket förbinder ett flertal 
grönområden i de västra delarna av Vetlanda och 
fungerar både som promenadstråk och sprid-
ningskorridor.

4. Kraftledningsstråket
Grönstråket går genom många bostadsområden 
och förbinder tätortens grönområden med Föreda 
och Karlslunds rekreationsområde i norr.

5. Emån
Emån har höga ekologiska värden med ett rikt 
växt- och djurliv. Emån präglar stora delar av 
Bäckseda och ger identitet till området.    

6. Brunnsgård
Grönstråket förbinder Bäckstråket med naturom-
rådena norr om Brunnsgård. Stråket bör utvecklas 
och göras tydligare för ökad användning och 
funktion.

för människors möjlighet att besöka intressant 
natur nära bostaden.

L. Nytt grönområde Föreda/Karlslund
Vid byggnation i Norget finns behov av att kom-
pensera exploateringen med ett nytt grönområde 
Föreda/Karlslund för att säkra bostadsnära rekre-
ationsmöjligheter för nya och befintliga hushåll i 
närområdet. Det befintliga rekreationsområdet 
flyttas således västerut. Föredas jordbruksmarker 
har höga värden som bör bevaras och nyttjas som 
del i det framtida grönområdet. Grönområdet 
bör även täcka in skog och våtmarker och ansluta 
till Föredasjön. I utvecklingen av grönområdet 
finns behov av att anlägga en motionsslinga som 
ansluter till och delvis ersätter den befintliga mo-
tionsslingan i Karlslunds rekreationsområde.

M. Nytt grönområde Palmsholm
När Vetlanda växer norrut ökar behovet av funk-
tionella grönområden i denna del av tätorten. 
Det aktuella grönområdet rymmer betesmarker, 
fornminnen, barrskogar och våtmarker. Grönom-
rådet kommer även att fungera som en buffert-
zon mellan bostäder i Himlabackarna och det 
utpekade nya verksamhetsområdet Skärpet.

N. Nytt grönområde Brunnsgård
Beläget norr om Brunnsgårds industriområde 
kommer detta grönområde att utgöra en viktig 
koppling mellan tätorten och omgivande natur-
områden. I Byestads jordbrukslandskap finns 
värdefulla betesmarker och fina utblickar över 
landskapet. 
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L Föreda/Karlslund C Kvarndammen

F Emån och Mela J Östanå
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4. KONSEKVENSBESKRIVNING
INLEDNING
KONSEKVENSER
SAMLAD BEDÖMNING 
NATIONELLA OCH REGIONALA MÅL
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INLEDNING
Översiktsplaner enligt Plan- och bygglagen (PBL) 
ska alltid miljöbedömas. Miljöbedömingen ska 
dokumenteras i en miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB). Bestämmelserna om miljöbedömning och 
miljökonsekvensbeskrivningens innehåll finns 
i Miljöbalken och i Förordning om miljökonse-
kvens-beskrivningar. 

Den fysiska planeringen ska främja en långsiktig 
god och hållbar samhällsutveckling. I detta arbete 
är kommunernas översiktsplanering ett viktigt 
instrument. För att bedöma hur en översiktsplan 
bidrar till en hållbar utveckling måste konsekven-
serna att de ställningstaganden och föreslagna 
ändringar i mark- och vattenanvändningen som 
planen föreslår tydligt beskrivas. Konsekvensbe-
skrivningen bör vara bred och omfatta hela håll-
barhetsbegreppet, det vill säga sociala, ekonomis-
ka och miljömässiga dimensioner.
 
I detta avsnitt beskrivs de betydande miljömässi-
ga, sociala och ekonomiska konsekvenser som ut-
vecklingsstrategin och planförslagets olika avsnitt 
kan komma att få. Konsekvenserna, såväl positiva 
som negativa, jämförs sedan med ett nollalterna-
tiv, det vill säga centralorten växer och utvecklas 
enligt framtagna prognoser utan att den fördju-
pade översiktsplanen antas. Därefter redovisas 
de betydande konsekvenser planförslaget kan 
komma att få på miljömål, riksintressen och 
miljökvalitetsnormer. Planförslagets konsekvenser 
ställs även mot andra nationella och regionala 
mål, planer och program som översiktsplanen ska 

beakta.
 
Sammanfattning av planen
Planen delas in en nulägesbeskrivning (Vetlanda 
idag) och ett framåtsyftande planförslag (Vetlanda 
2040 – Planförslag).  

Vetlanda idag 
Planförslaget redovisar en nulägesbeskrivning av 
tätorten idag, vilka statliga intressen som finns 
inom planområdet, miljötillståndet i området och 
vilka utvecklingstendenser och utmaningar vi står 
inför och som planförslaget måste förhålla sig till.  

Vetlanda 2040 - Planförslag 
Planförslaget består av en övergripande utveck-
lingsstrategi med tillhörande beskrivning av den 
fortsatta utbyggnaden av tätorten. Till denna mer 
övergripande del av planen kopplas också frågor 
som rör klimat och social hållbarhet då dessa är 
av sådan karaktär att de måste behandlas i alla 
delar av samhällsplaneringen. 

Utvecklingsstrategin utgör grunden för själva 
planförslaget och kan sammanfattas i följande 
punkter: 
• Tätorten ska kännetecknas av närhet i var-

dagslivet. Detta ska skapas genom en sam-
manhållen tätortsbebyggelse och en ökad 
täthet i stadsmiljön med bebyggelse, mötes-
platser, gröna miljöer, stråk med mera. Ny be-
byggelse ska planeras på sätt som ger närhet 
till arbeten, service, möten och rekreation. 

• Förtätning av bebyggelse ska ske genom kom-
pletteringar i befintliga stadsdelar, omvandling 
av befintlig bebyggelse och genom att skapa 
en högre bebyggelse på utvalda platser. 

• Nya bostadsområden ska lokaliseras strate-
giskt och med en strävan efter att utvidga 
tätortens bostadsbebyggelse i västlig och 
östlig riktning. Detta för att värna en närhet 
till tätortens kärna. 

• Bebyggelseutvecklingen ska stödja kollektiv-
trafiken, i synnerhet trafiken på järnvägen 
Nässjö- Vetlanda, genom att ny bebyggelse 
lokaliseras i goda kollektivtrafiklägen. 

• Utvecklingen av den lokala infrastrukturen ska 
särskilt främja ett välutbyggt gång-, cykel-, och 
kollektivtrafiknät. Vid utveckling av bostads-
områden ska gena gång- och cykelstråk till 
stadskärnan och viktiga målpunkter i tätorten 
säkerställas. 

Efterföljande delar av planförslaget består av 
ett antal tematiska avsnitt som redovisar den 
långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön, 
hur mark- och vattenområden ska användas och 
hur den byggda miljön ska användas, utvecklas 
och bevaras. I varje avsnitt finns bakgrunds-be-
skrivningar samt planeringsmål och planerings-
strategier för den fortsatta planeringen inom 
aktuellt sakområde. En redovisning av befintlig 
och framtida mark- och vattenanvändning inom 
planområdet samt beskrivningar av geografiska 
utvecklingsområden anges också för de områden 
där planförslaget medför ändrad markanvänd-
ning. 
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I planförslaget pekas utvecklingsområden för 
ny bebyggelse ut inom samt i anslutning till den 
befintliga tätortsbebyggelsen i linje med ut-
vecklingsstrategin. Nya större bostadsområden 
koncentreras till den nordvästra delen av tätorten 
medan nya verksamheter främst koncenteras 
till tätortens norra delar. Planförslaget pekar 
även ut områden där förtätning förespråkas. 
Detta gäller centrum (förtätning med bostäder 
och verksam¬heter), Målaregården (förtätning 
med bostäder) samt Brogårds industriområde 
(förtätning med verksamheter). För utveckling 
av bostäder redovisas även fem områden för 
tätortsnära lantligt boende, i Upplanda, Byestad, 
Föreda, Sandåkra och Hökås. I dessa fem områden 
föreslås kompletteringar av befintlig bebyggelse 
där ny bebyggelse ska ha en lantlig karaktär och 
anpassas till platsens förutsättningar.

Planområdet är indelat i en tätortszon och en 
randzon med tillhörande riktlinjer för lovgivning 
och detaljplaneläggning inom respektive zon. 
Framtida bebyggelse ska i huvudsak koncentreras 
till tätortszonen. Randzonen utgör den närmast 
omgivande marken runt tätortszonen och är 
särskilt viktig för tätortens långsiktiga utveckling. 
Inom randzonen ska restriktivitet råda för tillkom-
mande bebyggelse med undantag av områden för 
tätortsnära lantligt boende. 

Avgränsning 
Konsekvensbeskrivningen redovisar de strategiskt 
viktigaste problemställningarna som planen har 
påverkan på. Särskilda redovisningar av större 
områden där planen föreslår ändrad markan-
vänd-ning beskrivs mer ingående. 

Då en översiktsplan anger framtida mark- och 
vattenanvändning på en övergripande nivå är 
även konsekvensbeskrivningen av en övergripan-
de karaktär. Mer detaljerade miljökonsekvensbe-
skrivningar görs i samband med fortsatt planering 
och vid miljöprövningar. Det gäller till exempel vid 
detaljplaneläggning och vid bedömning av mil-
jöfarliga verksamheter eller andra verksamheter 
som kräver miljötillstånd och som då miljöprövas i 
tillståndsprocessen. 

Den fördjupade översiktsplanen avgränsas geo-
grafiskt till Vetlanda tätort med Bäckseda samt 
ett större omland som bland annat innefattar 
tre sjöar väster om tätorten. Planförslaget berör 
i huvudsak Vetlanda kommun, men vissa fråge-
ställningar har även ett regionalt och nationellt 
perspektiv. Dessa anses vara: 
• Vattenkvalitet och MKN för vatten 
• Riksintressen 
• Transportsystem: bil, kollektivtrafik, cykel 

samt godstrafik. 

Frågor kring klimatpåverkan behandlas men utan 
att precisera påverkan och konsekvenser utanför 
kommunen.
 
Metod 
Planens konsekvenser bedöms utifrån hållbar-
hetsbegreppets tre dimensioner - ekonomisk, 
social och ekologisk hållbarhet. Bedömningen 
sker i huvudsak på en generell nivå och utgår från 
resonemang om på vilket sätt planen leder i rätt 
utvecklingsriktning enligt kommunens mål samt 
utvecklingsstrategin utan att påtagligt påverka de 
nationella miljömålen negativt. 

Planens konsekvenser har under planens fram-
tagande bedömts kontinuerligt mot gällande 
kommunala mål och strategier i bland annat 
översiktsplanen från 2010 samt regionala och na-
tionella mål och utvecklingstendenser och utma-
ningar som kommunen ser som särskilt viktiga att 
hantera i planeringen. Planförslaget har bedömts 
utifrån en tabell som baserats på preciseringar av 
de nationella och regionala miljömålen. Åtta av de 
16 miljömålen har bedömts vara särskilt relevanta 
för bedömningen av planens miljökonsekvenser. 
Dessa är: 
• God bebyggd miljö 
• Begränsad klimatpåverkan 
• Levande skogar 
• Myllrande våtmarker 
• Ett rikt odlingslandskap 
• Levande sjöar och vattendrag 
• Ett rikt växt- och djurliv 
• Frisk luft 

Preciseringarna för miljömålet God bebyggd miljö 
är viktiga vid bedömningen av planens miljöpå-
verkan men har även använts för bedömningen av 
planens sociala och ekonomiska konsekvenser.
 
I ett senare skede har konsekvensbedömningen 
kompletterats med en checklista som utöver 
miljömålen även innefattar bedömningsgrunder 
som knyter an till folkhälsomålen, andra sociala 
aspekter samt ekonomisk hållbarhet. Planens 
eko¬nomiska konsekvenser har bedömts utifrån 
över-gripande samhällsekonomiska resonemang 
samt kommunekonomiska aspekter som till 
exempel investeringsbehov. 
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Nollalternativ 
Nollalternativet utgörs av den väntade utveck-
lingen om den fördjupade översiktsplanen inte 
kommer till stånd. Översiktsplan 2010 med tillhö-
rande fördjupningar är då utgångspunkt för den 
fortsatt planeringen. 

Översiktsplanen redovisar framtida områden för 
bostäder och verksamhetsområden, men gör 
inga intresseavvägningar mellan dessa och andra 
allmänna intressen. Den fördjupade översiktspla-
nen för Vetlanda tätort, antagen 1993, är i stora 
delar utbyggd och kan således inte vara utgångs-
punkt för den fortsatta planeringen.
 
En fortsatt befolkningsökning väntas i Vetlanda 
tätort fram till 2040 enligt framtagen befolknings-
prognos. Detta innebär troligen att den mark i 
tätorten som pekas ut för nya bostäder i Över-
siktsplan 2010 inte kommer att räcka.

Bristen på nya bostadsområden kan medföra att 
tätortens utveckling stagnerar, vilket skulle ge 
negativa samhällsekonomiska konsekvenser för 
kommunen som helhet. Ett annat alternativ är att 
områden detaljplaneläggs utan stöd i översikts-
planen. Detta innebär att områden kan komma att 
bebyggas utan att tillräckliga översiktliga avväg-
ningar och bedömningar om områdenas lämplig-
het har gjorts. En sådan utveckling kan komma 
att ske på ett ohållbart sätt genom att projekt 
genomförs i tveksam prioriteringsordning och 
utan att viktiga aspekter som klimatpåverkan och 
klimatanpassning integreras i planarbetet. Det 
finns även risk för att mark med höga natur- och 
kulturvärden exploateras eller att en exploatering 

hämmas då det inte har tagits ställning till vilka 
värden som bör bevaras och utvecklas i området. 
Lämpligheten i nya lokaliseringar för verksamhe-
ter är eventuellt inte tillräckligt utredda i över-
siktsplanen, vilket kan påverka arbetsmarknaden i 
kommunen negativt. 

Aktuella miljöförhållanden 
Inom planområdet finns riksintressen för 
naturvård och kulturmiljövård, naturreservat och 
Natura 2000-områden. Det finns även förorenade 
områden och områden med höga bullernivåer, 
främst från väg, järnväg och från verksamheten 
på och i anslutning till Vetlanda motorstadion. 
Utöver detta finns inom planområdet också vat-
tenskyddsområden, två byggnadsminnen och ett 
stort antal fornlämningar. 

Kollektivtrafiken till och från Vetlanda liksom inom 
tätorten är begränsad och andelen resor med 
kollektivtrafik är relativt låg. Samtidigt är bilbero-
endet stort. År 2013 stod transporter för omkring 
60 procent av de totala utsläppen av koldioxid i 
kommunen. Trots ett högt bilinnehav och höga 
trafikflöden i och runt tätorten är luftkvaliteten 
god. Utsläppen från bil är dock en aspekt som 
planen avser att minska, vilket bidrar till arbetet 
med miljömålen God bebyggd miljö, Minskad 
klimatpåverkan och Frisk luft. 

Uppföljning 
Planens miljökonsekvenser ska följas upp i 
samband med kommunens årliga miljöbokslut 
och vid aktualitetsförklaringen av översiktsplanen.
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KONSEKVENSER
I detta avsnitt beskrivs positiva och negativa kon-
sekvenser av planförslaget.

Utvecklingsstrategi
Miljökonsekvenser 
Planförslaget
 ₊ Anger en långsiktig utveckling i tydliga stråk i 

östlig och västlig riktning för att skapa närhet 
och hålla samman bebyggelsen samt för 
att undvika ett fragmenterat landskap och 
utspridd bebyggelse i känsliga miljöer.

 ₊ Utvecklingsområden i centrum och i närheten 
av platser som fyller viktiga funktioner i 
människors vardag väntas leda till ett minskat 
bilberoende. 

 ₊ Anger en ambition om att förtäta i befintliga 
områden, både i centrum och i centrumnä-
ra bostadsområden. Detta medför ett ökat 
underlag för kollektivtrafik och ger goda förut-
sättningar för gång och cykel.

 ₊ Redovisar nya framtida rekreationsområden 
för att kompensera att befintliga rekreations-
områden tas i anspråk för ny bebyggelse. 

 ₊ Redovisar befintliga och nya grönstråk som 
bör bevaras och utvecklas för människor, 
växter och djur. 

 ₊ En förbifart öster om Vetlanda väntas 
medföra minskade miljö- och bullerstörningar 
i tätorten till följd av minskad genomfartstra-
fik.   

 ₋ Utvecklingsstråken som redovisas innebär 
att stora områden som idag består av skog, 
jordbruksmark och rekreationsområden tas i 

anspråk.
 ₋ En omfart öster om Vetlanda samt nya anslut-

ningar till denna innebär att värdefullaområ-
den för rekreation, naturvård och kulturmiljö-
vård påverkas negativt.  

 ₋ En omfart kan öka antalet resor med bil och 
lastbil och därigenom öka utsläppen av växt-
husgaser och öka bullernivåerna i natur- och 
landsbygdsområden.

Nollalternativ
 ₋ Saknar en tydlig utbyggnadsstrategi vilket kan 

leda till att planläggning sker i mer känsliga 
områden. 

 ₋ Redovisar större områden för industri och 
andra verksamheter i befintlig rekreationsom-
råden utan att ange kompensationsåtgärder. 

 ₋ Nya industriområden vid Norget kan innebära 
att barriäreffekten stärks i denna del av 
tätorten. Möjligheten för människor, djur- och 
växtliv att förflytta sig i landskapet försvåras.     

Sociala konsekvenser
Planförslaget
 ₊ Utpekande av viktiga befintliga och framtida 

grönområden och grönstråk har positiv 
påverkan på folkhälsan.

 ₊ Koncentrerar bebyggelsen till områden där 
det kan skapas bra underlag för service, 
handel och mötesplatser. 

 ₋ Ny bebyggelse koncentreras till större strate-
giska områden vilket medför färre valmöjlig-
heter för enskilda.

 ₋ Redovisar en långsiktig utveckling av tätorten 

österut vilket kan begränsa möjligheterna att 
utveckla verksamheterna runt motorstadion. 

Nollalternativ
 ₋ Utveckling av nya bostadsområden behöver 

ske genom planläggning av enskilda områden. 
Detta kan sprida ut bebyggelsen vilket 
minskar underlaget för service, handel och 
kollektivtrafik.      

Ekonomiska konsekvenser
Planförslaget
 ₊ Merparten av utvecklingen redovisas på kom-

munalägd mark.
 ₊ Inflyttning av nya kommuninvånare ökar skatt-

eunderlaget.  
 ₋ Utvecklingsriktningen kräver investeringar i 

bland annat infrastruktur. 
 ₋ Genomförandet av utvecklingsstrategin kan 

komma att kräva investeringar i form av mark-
förvärv för att säkra tillgången till framtida 
grönområden. 

 ₋ Utveckling av större bebyggelseområden ger 
behov av åtgärder för minskade bullernivåer 
och risker kopplade till transporter på väg och 
järnväg.  

 ₋ Nya etableringar av företag kan hämmas 
genom en begränsad planberedskap för nya 
verksamhetsområden inom själva planområ-
det.  

Nollalternativ
 ₊ Redovisar stora områden för etablering av nya 

företag. 
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 ₋ Låg planberedskap för nya bostadsområden 
vilket kan hämma inflyttningen till Vetlanda. 

Social hållbarhet
Miljökonsekvenser 
Planförslaget
 ₊ Redovisar folkhälsoaspekter genom bland 

annat tillgång till bostadsnära natur och möj-
ligheter att gå och cykla samt betonar vikten 
av att ge människor möjlighet att påverka 
planering och beslut om mark- och vattenan-
vändning. 

Nollalternativ
 ₊ Redovisar relevanta ställningstaganden för 

arbetet med folkhälsomålen. 

Sociala konsekvenser
Planförslaget
 ₊ Förespråkar ett mer varierat utbud av 

bostäder i olika områden och att olika bo-
stadsområden bättre länkas samman fysiskt 
och mentalt för att motverka segregation.

 ₊ Skapar möjlighet till större delaktighet i plan-
processen vilket bidrar positivt till bland annat 
folkhälsomålen.

 ₊ Uttalad målsättning att bättre inkludera barn 
och unga i beslutsprocessen.

 ₊ Främjar integration och bidrar till att göra 
områden mer attraktiva och trygga.

Ekonomiska konsekvenser
Planförslaget

Förslaget bedöms inte medföra betydande ekono-
miska konsekvenser.
Nollalternativ
Nollalternativet bedöms inte medföra betydande 
ekonomiska konsekvenser.
 
Boende och arbete
Miljökonsekvenser 
Planförslaget
 ₊ Tydliga ställningstaganden om kulturhistoriskt 

intressant bebyggelse ger goda förutsättning-
ar att beakta dessa värden i plan- och bygg-
processen.    

 ₋ Nya verksamheter kan ge mer buller och 
hårdgjorda ytor som indirekt kan påverka 
omgivande naturmark genom bland annat 
större dagvattenpåverkan.

 ₋ Ny bebyggelse tar naturmark i anspråk, vilket 
får konsekvenser för växter och djur genom 
förlust av livsmiljöer.

Nollalternativ
 ₋ Riskerar att bygga igen viktiga spridnings-

korridorer vilket på sikt kan innebära lokala 
utdöenden av växter och djur. Nollalternativet 
saknar även strategi för kompensationsåtgär-
der vid förlust av naturvärden vid exploate-
ring.

 ₋ Avsaknad av tydliga ställningstaganden för 
kulturhistorisk bebyggelse, vilket kan försvåra 
möjligheteten att beakta dess värden i plan- 
och byggprocessen.

 ₋ Redovisar större verksamhetsområden i 
områden som används för friluftsliv och rekre-

ation och utan att redovisa nya grönområden 
som kompensation. 

 
Sociala konsekvenser
Planförslaget
 ₊ Stärker kopplingen till kommunens bostads-

försörjningsprogram vilket skapar förutsätt-
ningar för en bättre planering utifrån olika 
gruppers behov.

 ₊ Främjar en blandad bostadsbebyggelse med 
olika upplåtelseformer och bostadstyper. 

 ₊ Främjar tillgänglighetsanpassning i nya och 
befintliga bostäder.

 ₊ Skapar beredskap för att tillgodose framtida 
behov av bostäder och service.

 ₊ Förespråkar att besöksintensiva funktioner 
ska ligga centralt i tätorten för att främjar 
möten mellan människor.

 ₋ Nya bebyggelseområden tar befintliga re-
kreationsområden och andra grönområden i 
anspråk. 

Nollalternativ
 ₊ Innehåller ställningstaganden för arbetet med 

bostadsförsörjning och tillgänglighetsanpass-
ning i kommunen. 

Ekonomiska konsekvenser
Planförslaget
 ₊ Ger förutsättningar för tillgodose bostads-

behovet under lång tid vilket kan öka 
kommunens attraktionskraft. 

 ₋ Kräver större investeringar i form av planlägg-
ning och utbyggnad av bostäder, verksamhe-
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ter och service. 
Nollalternativ
 ₊ Redovisar större områden för industri och 

andra verksamheter vilket ger goda förutsätt-
ningar för nya etableringar. 

 ₋ Låg planberedskap för nya bostadsområden 
vilket kan hämma inflyttningen till Vetlanda.

 
Infrastruktur
Miljökonsekvenser 
Planförslaget
 ₊ Föreslår att Karlslunds rekreationsområde 

flyttas västerut vid exploatering i området 
vilket minskar bullret från Västerleden i grö-
nområdet, vilket är positivt för människors 
hälsa.

 ₊ Omvandling och förtätning av tidigare ian-
språktagen mark med föroreningar medför att 
sådan mark saneras. 

 ₊ Anger områden för lokalisering av miljöfarliga 
verksamheter.

 ₋
 ₊ Gång- och cykel ges hög prioritet och kollek-

tivtrafiken stöds genom lokalisering av nya bo-
stadsområdet längs goda kollektivtrafikstråk. 
Detta väntas bidra till ett minskat bilbehov, 
särskilt för kortare resor inom tätorten. 

 ₊ Föreslagen bytespunkt för kollektivtrafik kan 
öka antalet kollektivtrafikresenärer.

 ₊ En omlastningscentral för omlastning av gods 
från väg till järnväg kan bidra till minskade 
transportutsläpp.

 ₋ Föreslår att cykelbana anläggs och delar av 

järnvägssträckan Vetlanda-Åseda bebyggs 
vilket förhindrar framtida återupptagning av 
tågtrafiken. 

 ₋ Österledens sträckning påverkar naturvärden 
och ekosystemtjänster.

 ₋ Redovisar tre områden där åtgärder för 
att minska bullernivåerna krävs. Dessa är 
Madhagen, Norget och Folkets Park. 

Nollalternativ
 ₊ Utpekat verksamhetsområde i Norget 

har goda förutsättningar till anslutning till 
järnvägen.  

 ₋ Risk att bebyggelsen blir mer utspridd vilket 
kan medföra behov av fler vägar.

 ₋ Norget kan bebyggas med verksamheter 
vilket kan innebära att eventuell bostadsbe-
byggelse västerut förläggs bortom ett sådant 
verksamhetsområde med längre körsträcka till 
tätortens centrala delar som konsekvens.

 ₋ Även nollalternativet kan innebära att järn-
vägssträckan söderut bebyggs vilket förhin-
drar framtida återupptagning av tågtrafiken.

 ₋ Österleden redovisas även i kommunens över-
siktsplan vilket innebär att nollalternativet 
inte skiljer sig från planförslaget i denna del.

Sociala konsekvenser
Planförslaget
 ₊ Fokus på goda gång- och cykelförbindelser 

och bra kollektivtrafikförsörjning medför 
bättre tillgänglighet för fler människor. 

 ₋ Utveckling av nya områden med tillhörande 
infrastruktur kan medföra ökade barriäreffek-

ter som gör det svårare eller mindre attraktivt 
för människor att röra sig ut i landskapet.

Ekonomiska konsekvenser
Planförslaget
 ₊ Föreslagna klimatanpassningsåtgärder kan 

mildra negativa konsekvenser av klimatför-
ändringar på människors hälsa, djur och natur 
och därigenom undvika stora samhällsekono-
miska kostnader. 

 ₊ Genom att värna om våtmarker minskar 
behovet att anlägga tekniska lösningar såsom 
dagvattendammar.

 ₋ Redovisar tre områden där åtgärder för att 
minska bullernivåerna från väg, järnväg och 
motorsportsanläggningar krävs. Dessa är 
Madhagen, Norget och Folkets Park. Det sist-
nämnda bedöms medföra särskilt kostsamma 
åtgärder. 

 ₋ Större investeringar i infrastruktur krävas för 
att bygga ut områdena Norget och Madhagen. 

 ₋ Kommunala investeringar kommer att bli 
aktuella vid byggnation av ny bytespunkt och 
omlastningscentral.

Nollalternativ
 ₋ Begränsad planberedskap för nya bostadsom-

råden kan medföra en utspridd bebyggelse 
viket ger höga kostnader för att förse nya 
områden med nödvändig infrastruktur.
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Natur och fritid
Miljökonsekvenser 
Planförslaget
 ₊ Pekar ut viktiga grönområden, grönstråk, 

spridningskorridorer, naturkärnor, kulturkär-
nor och landskapskaraktärer som bidrar med 
olika ekosystemtjänster och som ska värnas 
vid utveckling av tätorten.

 ₊ Redovisar områden som bör utvecklas för re-
kreation som kompensation för exploatering i 
befintliga grönområden.

 ₊ Pekar ut våtmarker som ska värnas då de är 
effektiva och viktiga för att jämna ut flöden 
och hålla vattnet i landskapet.

 ₊ Bevarande av våtmarker innebär att risken för 
att förorenat vatten når Emån och Grumlan 
vid höga flöden minskar.

 ₊ Redovisar områden där behovet av ökad 
grönska särskilt ska beaktas. Detta kan mildra 
negativa effekter av klimatförändringen 
genom temperaturutjämning vid värmeböljor.

 ₊ Föreslår att byggrätter placeras på sätt som 
gynnar egen energiproduktion.

 ₊ Redovisar områden som är viktiga att bevara 
för att säkra tillgängligheten till tätortsnä-
ra grönområden samt anger hur dessa kan 
utvecklas, vilket är positivt för bland annat 
folkhälsan.

 ₋ Exploatering i Norget innebär att ett befintligt 
rekreationsområde tas i anspråk. Området är 
ett välanvänt och viktigt rekreationsområde 
för boende i västra delen av tätorten.

 ₋ Exploateringar i Norget och Madhagen 

medför negativa konsekvenser för kulturmil-
jövärden.  

 ₋ Exploatering i Södra Kråkegården kan påverka 
naturvärden negativt genom ökade barriäref-
fekter samt förlust av stenmurar och brynmil-
jöer.

Nollalternativ
 ₋ Avsaknad av tydliga ställningstaganden om 

mark i flera rekreationsområden medför risk 
att områdena exploateras. 

 ₋ Avsaknad av strategisk utvecklingsriktning 
ökar risken för att grönområden och grönstråk 
inte ges samma utrymme vid planering av nya 
bostads- och verksamhetsområden. 

 ₋ Avsaknad av prioritetsordning för ianspråk-
tagande av mark vid förtätning av befintlig 
bebyggelse kan medföra att viktiga grönområ-
den exploateras. 

Sociala konsekvenser
Planförslaget
 ₊ Redovisar viktiga grönområden som bör 

bevaras och utvecklas för rekreation
 ₊ Anger att upplevelserika parker ska finns i 

alla delar av tätorten, vilket är positivt i ett 
folkhälso- och demokratiperspektiv. 

 ₋ Pekar ut flera områden som används för bland 
annat rekreation för exploatering. 

Nollalternativ
 ₋ Avsaknad av nya bostadsområden kan 

innebära att områden som anges som utbred-
ningsområden i översiktsplanen detaljpla-
neläggs. Delar av dessa utredningsområden 

ligger i områden som är viktiga för djur och 
växtliv liksom för människors tillgång till rekre-
ation och en varierad landskapsbild. 

Ekonomiska konsekvenser
Planförslaget
 ₊ Skapar möjlighet att bättre nyttja ekosystem-

tjänster
 ₋ Kommunalt åtagande att förvärva mark för 

utveckling av nya grönområden alternativt 
kompensera markägare.

Nollalternativ
 ₋ Viktiga grönområden utifrån ekosystemtjäns-

ter riskerar att exploateras vilket kan innebära 
långsiktiga ekonomiska förluster.

Mark- och områdesanvändning 
Miljökonsekvenser 
Planförslaget
 ₊ Ger stöd åt förtätning inom befintliga bo-

stadsområden och industriområden med 
tydlig prioriteringsordning för hur sådan 
förtätning bör genomföras. Detta innebär att 
oexploaterad mark kan sparas för kommande 
generationer.  

 ₊ Ett tydligt förhållningssätt till exploatering på 
jordbruksmark sparar större jordbruksenheter 
till kommande generationer samt bidrar till en 
varierad landskapsbild.  

 ₊ Utpekade utvecklingsområde har goda förut-
sättningar till natur- och grönområden inom 
eller i anslutning till bebyggelsen. 
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 ₋ Flera utvecklingsområden tar områden 
av betydelse för rekreation och friluftsliv i 
anspråk, i synnerhet områdena Norget norra 
och Södra Kråkegården 1 och 2.

 ₋ Föreslår exploatering på ett par platser inom 
riskområden för översvämning.  

 ₋ Föreslår exploatering i två områden, Nässja 
och Ekängen, med sämre geotekniska förhål-
landen. Innan områdena kan bebyggas måste 
vidare geotekniska undersökningar göras. 

 ₋ Exploatering i Madhagen och Norget påverkar 
områden med fornlämningar, vilket ger en 
osäkerhet kring möjlig exploateringsgrad och 
kan därför medföra att andra områden blir 
aktuella för exploatering inom planperioden. 

Nollalternativ
 ₋ Större områden med jordbruksmark riskerar 

att ianspråktas för exploatering. 
 ₋ Avsaknad av prioritetsordning för ianspråk-

tagande av mark vid förtätning av befintlig 
bebyggelse kan medföra att värdefulla mark-
områden exploateras.

Sociala konsekvenser
Planförslaget
 ₊ Redovisar områden med olika typer av bebyg-

gelse vilket bidrar till att tillgodose en bred 
efterfrågan på bostäder. 

Ekonomiska konsekvenser
Planförslaget
 ₊ Utvecklingsområden pekas i huvudsak ut på 

platser med utbyggd infrastruktur.   

 ₋ I områdena Madhagen och Norget krävs 
fortsatta arkeologiska utredningar. 

 ₋ Exploatering i Madhagen och Norget innebära 
stora kostnader för infrastruktur och utveck-
ling av grönområden och grönstråk.

 ₋ Utveckling av framtida grönområden och 
grönstråk innebär kommunala åtaganden 
i form av markförvärv eller avtal med 
markägare.

Påverkan på riksintressen och områ-
desskydd
Riksintresse naturvård
I planen föreslås nya bostäder i Madhagen och 
Södra Kråkegården som båda ligger i närheten 
av riksintresset men utanför strandskyddsområ-
de. Planen föreslår även mindre exploateringar i 
Mossgård, Upplanda och Byestad. Ingen av dessa 
områden bedöms ha någon betydande påverkan 
på riksintresset. Samtliga exploateringar ska 
föregås av detaljplaneläggning.

Natura 2000
I planen föreslås mindre exploateringar i 
Mossgård, Upplanda samt Byestad i anslutning till 
Natura 2000-området Emån (västra). Ny bebyg-
gelse i dessa områden ska lokaliseras utanför 
strandskyddat område. Områdena bedöms inte 
ha någon betydande påverkan på Natura 2000-
området.

Naturreservat
Utvecklingsstrategin anger en långsiktig 
utbyggnad söder om Illharjens naturreservat. Det 

pekas dock inte ut några nya exploateringsområ-
den i anslutning till naturreservatet i detta plan-
förslag.

Riksintresse kulturmiljövård
Inom Byestad riksintresse finns ett område för 
en ny förskola (Mossgård) samt ett område för 
tätortsnära lantligt boende (Upplanda) utpekat. I 
planläggning av dessa områden ska riksintresset 
skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada kul-
turmiljön. Kommunen bedömer att exploatering-
en i dessa områden inte medför någon betydande 
påverkan på riksintresset. Planen bedöms inte 
påverka Näsby riksintresse. En fortsatt utveckling 
västerut i enighet med utvecklingsstrategin kan 
dock visuellt påverka Hultaby Slottsruin. 

I utvecklingsstrategin redovisas ett riksintres-
se för en framtida väg öster om Vetlanda samt 
kommunens förslag på anslutningar till vägen. 
Både riksintresset och dess föreslagna anslutning-
ar berör Byestad riksintresse. Anslutningarna är 
dock schematiskt redovisade i denna plan och 
dess sträckningar kommer att revideras. 

Riksintresse befintliga vägar
Största påverkan på befintliga riksintressen väntas 
ske genom exploatering av Norget och Madhagen. 
Planen redovisar dock ett avstånd mellan vägarna 
och de framtida bostadsområdena. I riktlinjerna 
för områdena anges att åtgärder på väg 47 och 
127 kan bli aktuellt. Anslutning till områdena 
föreslås ske via befintlig korsning på väg 127 för 
att undvika fler anslutningar till väg 47. 
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SAMLAD BEDÖMNING
I den samlade bedömningen redovisas de 
miljömål som är särskilt relevanta för bedömning-
en av planens konsekvenser. Miljömålen redovisas 
i tre huvudgrupper enligt följande:

Mål för en god bebyggd miljö
Miljömålet God bebyggd miljö.

Mål för land- och vattenmiljöer
Miljömålen Myllrande våtmarker, Levande sjöar 
och vattendrag, Ett rikt växt- och djurliv, Ett rikt 
odlingslandskap samt Levande skogar.

Mål om klimat och utsläpp till luft
Miljömålen Begränsad klimatpåverkan och Frisk 
luft.

Mål för en god bebyggd miljö
Miljömålet God bebyggd miljö anger att städer, 
tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en 
god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en 
god regional och global miljö. Natur- och kultur-
värden ska tas tillvara och utvecklas. Byggnader 
och anläggningar ska lokaliseras och utformas på 
ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktig god 
hushållning med mark, vatten och andra resurser 
främjas.

Påverkan
Planen föreslår en sammanhållen bebyggel-
seutveckling i tätorten med närhet till viktiga 
målpunkter i människors vardag och främjar 
resor med gång, cykel och kollektivtrafik. Nya 
bostadsområden pekas ut på platser med goda 
förutsättningar att utgöra bra boendemiljöer med 
god tillgänglighet till natur och rekreation. Planen 
anger övergripande förhållningssätt för kultur-
värden i befintlig bebyggelse och ger vägledning 
för ny bebyggelse. I planen redovisas även viktiga 
grönområden och grönstråk som ska värnas vid 
utveckling av tätorten. Detta ger goda förutsätt-
ningar för invånarnas tillgång till gröna miljöer 
och är positivt för folkhälsan. Där en exploate-
ring påverkar ett befintligt grönområde föreslås 
kompensationsåtgärder genom nya grönområden 
eller utveckling av närliggande alternativ. Särskild 
hänsyn ska tas till det rörelsestråk som påverkas 
av nytt verksamhetsområde vid Nässja.   

Inför samrådet genomfördes en översiktlig 

markundersökning av de nya bostads- och verk-
samhetsområden som pekas ut i planen vilken 
konstaterade att markförhållandena i områdena 
generellt sett är goda. 

Vid fortsatt planering av de föreslagna utveck-
lingsområdena behöver åtgärder för att minimera 
risken för bullerstörningar på människor från 
Västerleden och järnvägen beaktas. Ett avstånd 
till väg och järnväg behöver särskilt anges för 
området Norget för att minska bullerstörningar 
och undvika olyckor från transporter med farligt 
gods. I den östra delen av Vetlanda pekas ett nytt 
bostadsområde ut i Folkets Park i närheten av 
Vetlanda motorstadion. Byggnation i området för-
utsätter att åtgärder görs så att bullret från motor-
stadion inte överskrider gällande gränsvärden för 
buller på platsen. 

Betydande konsekvenser på miljömålet består 
av påverkan på fornlämningar genom exploate-
ring av utvecklingsområden samt att Karlslunds 
rekreationsområde flyttas västerut på grund av 
exploatering i området Norget. Det senare ska 
kompenseras genom utveckling av nya rörelse-
stråk mellan det nya grönområdet och befintlig 
bostadsbebyggelse i närområdet. 

Planens förenlighet med miljömålet
Under förutsättning att fortsatta planering verkar 
för att minimera riskerna för olyckor och buller-
störningar bedöms planen i stort vara förenlig 
med miljömålets intentioner. 
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Miljömål för land- och vattenmiljöer
Miljömålet Levande skogar anger att skogens och 
skogsmarkens värde för biologisk produktion ska 
skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden 
bevaras och kulturmiljövärden och sociala värden 
värnas. 

Miljömålet Ett rikt växt- och djurliv anger att den 
biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på 
ett hållbart sätt, för nuvarande och kommande 
generationer. Arters livsmiljöer och ekosystemen 
ska värnas för att arterna ska kunna fortleva i 
långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräckligt stor 
genetisk variation. Människor ska ha tillgång till 
en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk 
mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och 
välfärd.

Miljömålet Ett rikt odlingslandskap anger att 
odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde 
för biologisk produktion och livsmedelsproduktion 
ska skyddas samtidigt som den biologiska mång-
falden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks. 

Miljömålet Levande sjöar och vattendrag anger 
att sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt 
hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska 
bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk 
mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets 
ekologiska och vattenhushållande funktion ska 
bevaras, samtidigt som förutsättningar för frilufts-
liv värnas.

Miljömålet Myllrande våtmarker anger att våt-
markernas ekologiska och vattenhushållande 
funktion i landskapet ska bibehållas och värdefulla 
våtmarker bevaras för framtiden. 

Påverkan
Planen pekar ut grönområden, våtmarker och na-
turkärnor som bidrar med viktiga ekosystemtjäns-
ter för människors möjlighet till rekreation och na-
turupplevelser. Planen betonar även vikten av att 
bevara naturligt förekommande arter med särskilt 
fokus på rödlistade, fridlysta och andra hänsyns-
krävande arter. Rödlistade arter har särskilt höga 
krav på sin livsmiljö, vilket innebär att särskild 
hänsyn ska tas till dessa. I området Norget finns 
bestånd av orkidén knärot som kan komma att 
påverkas negativt av föreslagen exploatering.

Betydande negativa miljökonsekvenser består av 
att cirka 165 hektar obebyggd mark tas i anspråk 
för ny bebyggelse samt att större markområden 
berörs av föreslagna vägar, främst genom ny 
omfart öster om Vetlanda. Detta får konsekvenser 
på natur- och kulturvärden och begränsar re-
kreationsmöjligheterna i dessa områden. Explo-
atering av naturmark påverkar alltid de växter 
och djur som lever i området och är ett intrång i 
deras livsmiljöer. Exploatering kan även medföra 
att områden utanför exploateringsområdet 
påverkas genom till exempel ändrade avrinnings-
förhållanden och störningar som ljus, buller med 
mera. Planen redovisar större exploateringar på 
skogsmark i områdena Norget och Madhagen. 

Generellt är de områden som hyser höga na-
turvärden inom planområdet inte utpekade för 
exploatering. 

Ianspråkstagande av jordbruksmark begränsas till 
mindre exploateringar i områden för tätortsnära 
lantligt boende samt ett nytt bostadsområde, 
Södra Kråkegården 1. Totalt berörs cirka 8 hektar 
jordbruksmark av föreslagna exploateringar. 
Större områden med jordbruksmark finns i 
tätortens randzon, inom vilken det enligt plan-
förslaget generellt ska råda restriktivitet mot ny 
bebyggelse. En sådan restriktion bedöms bidra till 
att bevara jordbruksmark och därigenom bevara 
dess produktions- och kulturvärden samt bidrag 
till den biologiska mångfalden.

Planens förenlighet med miljömålen
Planen bedöms vara förenlig med miljömålens 
intentioner. Stora områden ianspråktas för den 
fortsatta utvecklingen av tätorten men genom de 
generella ställningstaganden som görs i planför-
slaget och den planerade utvecklingen av bland 
annat nya grönområden samt bevarande av 
områden med höga naturvärden bedöms planen 
ge måttlig positiv påverkan på miljöaspekterna, 
särskilt med hänseende på växt och djurliv och 
biologisk mångfald. 
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Mål om klimat och utsläpp till luft
Miljömålet Begränsad klimatpåverkan anger att 
halten av växthusgaser i atmosfären i enlighet 
med FN:s ramkonvention för klimatförändring-
ar ska stabiliseras på en nivå som innebär att 
människans påverkan på klimatsystemet inte blir 
farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en 
sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, 
livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål 
för hållbar utveckling inte äventyras. 

Miljömålet Frisk luft anger att luften ska vara så 
ren att människors hälsa samt djur, växter och 
kulturvärden inte skadas. 

Påverkan
Planen betonar vikten av att ta tillvara och 
utveckla ekosystemtjänster för att motverka 
klimatförändringarna samt mildra dess effekter. 
En ökad andel grönska ska särskilt eftersträvas 
i riskområden för värmeöar och i anslutning till 
förskolor, skolor samt vård- och äldrebostäder för 
bland annat temperaturutjämning vid värmeböl-
jor.

Planen pekar ut bevarandevärda våtmarker då de 
effektivt jämnar ut vattenflöden och håller vatten 
i landskapet, vilket bidrar till minskade risker 
för översvämning respektive torka. Att bevara 
våtmarker minskar även risken för att förorenat 
vatten når Emån och Grumlan. För minskad 
klimatpåverkan förespråkar planen att byggrätter 
placeras på sätt som gynnar egen energiproduk-
tion.

I planen föreslås en långsiktig utveckling av 
tätorten i öst-västlig riktning för att minimera 
avstånden mellan nya områden och centrum, 
vilket bidrar till att minska bilbehovet. De större 
bostadsområden som planen föreslår i väst och i 
norr ligger cirka 2000-2500 meter från resecen-
trum. Dessa områden kan kopplas på tätortens 
huvudnät för cykel in till centrum. För området 
Norget finns planskilda korsningar som kan nyttjas 
för att ansluta området med gång- och cykel till 
befintliga gång- och cykelvägar längs kraftled-
ningsstråket och banvallen. De nya verksam-
hetsområden som pekas ut i planen ligger i goda 
kommunikationslägen för såväl cykel som kollek-
tivtrafik.

Planförslaget redovisar huvudnät för cykel, 
kollektivtrafik och bil i tätorten samt anger en 
prioriteringsordning mellan transportslagen när 
olika huvudnät korsar eller överlappar varandra. 
Planen förespråkar även att en större andel korta 
resor sker med andra transportmedel än bil för 
att minska utsläppen av koldioxid. Vidare anges 
att ny bebyggelse ska lokaliseras i lägen med god 
tillgång till kollektivtrafik. För bostadsområdena 
Norget och Madhagen behöver tillgängligheten 
till befintliga hållplatser förbättras. Planen pekar 
ut en plats för etablering av en omlastningscentral 
för omlastning av varor och gods mellan väg- och 
järnväg. Detta bidrar till att minska utsläppen på 
del av transportsträckan.

Negativa konsekvenser av planen är att den tar 
höjd för en positiv befolkningsutveckling, vilket 
väntas öka antalet bilar i tätorten, samt att möjlig-

heten att återuppta järnvägstrafik söderut stängs. 
Bilinnehavet i tätorten ligger idag på 0,5 bilar per 
person. Bilinnehavet är betydligt högre i områden 
med i huvudsak enbostadshus än i områden med 
övervägande flerbostadshus. Då nya villaområden 
föreslås i mer perifera delar av tätorten väntas bil-
innehavet ligga kvar på relativt höga nivåer även i 
fortsättningen. 

Planens förenlighet med miljömålen
Planen bedöms ge måttlig positiv påverkan på 
miljömålen. Detta är dock beroende av en fortsatt 
teknikutveckling inom transportsektorn då den 
befolkningsökning i tätorten som planen utgår 
från genererar ökade trafikflöden.
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Nedan följer resterande mål som planförwslaget 
berörs av och planens bidrag till måluppfyllelsen.

Nationella och regionala mål Beskrivning och syfte Planförslagets bidrag till måluppfyllelse
Agenda 2030 FN:s generalförsamling antog Agenda 2030 för hållbar 

utveckling hösten 2015. Den innebär att alla medlems-
länder förbundit sig att arbeta för att uppnå en socialt, 
miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. 
Agendan innehåller bland annat 17 globala mål som 
omfattar alla tre hållbarhetsperspektiven. Det mål som 
särskilt rör fysisk planering är mål 11; Hållbara städer 
och samhällen. I Sverige har Agenda 2030-delegationen 
identifierat följande utmaningar inom mål 11: bostads-
segregation, bostadsbrist och ökad skuldsättning, risk 
för kvalitetsbrister i planering och byggande vid en 
hög byggtakt, städers klimat- och miljöpåverkan samt 
städernas bristande motståndskraft.

Planförslaget redovisar bland annat områden som ska 
utvecklas för bostadsändamål. I flera av dessa anges att 
kommunen bör sträva efter en blandad bebyggelse. 
I avsnitten som rör klimat anger planförslaget ett antal 
områden som kan användas som fördröjningsytor och 
områden inom tätorten där grönska bör utvecklas. 
Planen förordar en satsning på cykeltrafik och redovisar 
en allmän prioritering av cykeln framför andra trafikslag.
Planförslaget presenterar inga särskilda åtgärder som 
bidrar till att minska risken för kvalitetsbrister i planering 
och byggande vid en hög byggtakt.

Strategi för levande städer I regeringens strategi för levande städer anges att 
hållbara städer är inkluderande och tillgängliga stads-
miljöer som erbjuder alla människor en attraktiv och 
grön livsmiljö. Närhet gör att det är enkelt att leva sitt 
vardagsliv och ta sig fram med hållbara transporter, som 
till exempel gång och cykel. Helhetssyn i planeringen 
tillsammans med smarta lösningar bidrar till städer där 
människor kan leva klimatsmart, hälsosamt och tryggt. 
Som indikatorer anges bland annat andel nybyggda 
bostäder inom 400 meter från hållplats för kollektivtrafik.

Kommentarer som redovisas under God bebyggd miljö 
är relevanta även för Strategi för levande städer. Utöver 
detta kan tilläggas att flertalet av nya områden för bo-
stadsbebyggelse finns längs befintliga kollektivtrafikstråk. 
Undantaget är den norra delen av det strategiska utveck-
lingsområdet väster om Västerleden där avståndet till 
kollektivtrafik är något längre. Kommunen har för avsikt 
att för detta område förbättra sambanden och tillgänglig-
heten till befintliga kollektivstråk.
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Sveriges energi- och klimatmål Målen anger bland annat att Sverige ska ha 100% 
förnybar elproduktion år 2040 och att Sverige inte ska ha 
några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären senast 
2045. 

I länet är transportsektorn den största källan till utsläpp 
av växthusgaser. Transportsektorn är också den mest 
energianvändande. För inrikestransporter är det person-
bilen som står för närmare hälften av transportsektorns 
utsläpp. Planförslaget har utgått från att göra det mer 
attraktivt att för korta resor välja cykel som färdmedel. 
Likaså förespråkar planförslaget en prioriteringsordning 
där cykeln får företräde framför andra trafikslag. Då 
kommunen inte har full rådighet över kollektivtrafikför-
sörjningen anses det lämpligt att särskilt fokusera på 
att minska bilanvändandet genom bättre möjlighet att 
förflytta sig med cykel inom tätorten. 

Regional utvecklingsstrategi 
(RUS) 2019-2035

Region Jönköpings län har reviderat den regionala utveck-
lingsstrategin från 2013, nu med fokus på tidsperioden 
2019-3035. Av de fem prioriterade områdena är det 
främst En hållbar region och  en attraktiv och tillgänglig
region som kommunen bör förhålla sig till i översiktspla-
neringen. Miljökvalitet, tillgänglighet till tjänster, segrega-
tion, boendeformer, bostadsbyggnation, digital uppkopp-
ling, närhet till kollektivtrafik och arbetsplats påverkas 
av lokaliseringen av olika typer av funktioner i samhället 
samt utformningen av dem.

Se kommentarer ovan.
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Transportpolitiska mål De långsiktiga planerna för utveckling av transportinfra-
strukturen syftar till att uppfylla de
transportpolitiska målen för bland annat transportförsörj-
ning, tillgänglighet och säkerhet. Långsiktiga planer för 
utvecklingen av transportinfrastrukturen
görs både på nationell och regional nivå. I de regionala 
planerna förordas en elektrifiering av järnvägen Vetlan-
da-Nässjö. Även förbifart Ekenässjön-Vetlanda nämns 
men medel eller mer specifika  i  finns inga specifika 
projekt med medel avsatta som rör Vetlanda kommun.  

Planförslaget redovisar och förhåller sig till utpekat riksin-
tresse för framtida väg öster om Vetlanda. 
Elektrifiering är avgörande för den långsiktiga utveck-
lingen av järnvägen. Den fysiska planeringen kan stödja 
en sådan utveckling genom att planera nya bostäder i 
stationsnära lägen. Planförslaget redovisar en strategi där 
uppskattningsvis 300-400 nya bostäder tillskapas inom 
centrumområdet, samtlig inom rimliga gångavstånd till 
Resecentrum. Detta kan skapa förutsättningar för ett 
bättre underlag för tågtrafiken. Vidare avsätts område 
i norra delen av Norget för framtida hållplats längs 
järnvägen skulle sådan långsiktig behövas.  

Nationella mål om friluftsliv Det övergripande syftet med friluftspolitiken i Sverige är 
att stödja människors möjligheter
att vara i naturen och utöva friluftsliv där allemansrätten 
är en grund. Riksdagen har satt
upp tio nationella mål som tillsammans bidrar till detta.

I avsnittet friluftsliv och rekreation anges att kommunen 
ska verka för att alla i Vetlanda har närhet till gröna 
miljöer med goda möjligheter till rekreation. Kompen-
sationsåtgärder ska utföras i de fall grönområden tas i 
anspråk för exploatering och nya områden pekas i plan-
förslaget ut för rekreation och friluftsliv. Planförslaget 
redovisar bristområden där mer grönska bör utvecklas 
vilket ska beaktas vid förtätning med olika funktioner, 
såsom grönområden, i dessa delar av tätorten. Ett större 
område som idag används för rekreation tas i anspråk för 
bebyggelse. Kommunen redovisar ett område som kan 
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Folkhälsa Region Jönköpings län har tagit fram en strategi för 
2016-2025, ”Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv 
i Jönköpings län”. Strategin knyter an till det nationella 
övergripande målet för folkhälsopolitiken som innebär en 
mer långsiktig och förebyggande struktur för folkhälsoar-
betet.
Målet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god 
och jämlik hälsa i hela befolkningen
och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en genera-
tion.

Planförslaget innehåller inga konkreta förslag angående 
en jämlik hälsa i hela befolkningen men anger generella 
ställningstaganden om människors möjlighet att påverka 
och delta i samhällsbyggnadsprocessen, att barnperspek-
tivet beaktas i all fortsatt planering, att planeringen ska 
verka för en god variation av boendeformer i alla delar 
av tätorten och att den fysiska miljön utformas så att den 
främjar fysisk aktivitet.

Jämställdhetsstrategi för Jönkö-
pings län

Länsstyrelsen har tagit fram strategin Ett jämställt Jönkö-
pings län - Jämställdhetsstrategi för
Jönköpings län 2018–2020. Syftet med strategin är att 
ange en riktning för arbetet med jämställdhet
i länet. Visionen för jämställdhetsarbetet i länet är att 
kvinnor och män, flickor och pojkar i Jönköpings län ska 
ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Se kommentarer ovan.

Integrationsstrategi Länsstyrelsen har tagit fram Strategi för integrationsarbe-
tet i Jönköpings län. För att främja ett mer inkluderande 
samhälle anger strategin att kommunen bör arbeta med 
ett mer varierat utbud av, och tillgänglighet till mötesplat-
ser. Vad gäller bostadsfrågor ska kommunen verka för en 
ökad tillgång till bostäder för nyanlända. 

Planförslaget föreslår att utbyggnad av de områden som 
redovisas ska vägledas av aktuellt bostadsförsörjnings-
program som på ett bättre sätt kan följa och identifiera 
behov hos särskilda grupper vilket bland annat innefattar 
behovet av bostäder bland, ekonomiskt svaga grupper, 
ungdomar och nyanlända.
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Bostadsförsörjningsprogram 2017-2025, Vetlanda 
kommun, Kommunledningsförvaltningen 2017. 
Antagen av kommunfullmäktige 2017-09-20.

Bredbandsstrategi Vetlanda kommun, Vetlanda 
kommun 2011. Beslutad av kommunfullmäktige 
2011-02-16.

Bullerutredning Vetlanda motorsportbanor, Tyréns 
AB 2017.

Energiplan, Vetlanda kommun, Miljö- och byggför-
valtningen 2005. Beslutad av kommunfullmäktige 
2006-11-15.

Folkhälsopolicy för Vetlanda kommun, Höglandets 
räddningstjänstförbund 2015. Beslutad av kommun-
fullmäktige 2015-09-15.

Framtidens boende i Vetlanda kommun, Skill 2012.
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Funktionsprogram förskola, Vetlanda kommun, 
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Grönstruktur för Vetlanda tätort, Vetlanda 
kommun, Tekniska kontoret 2017.
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Konsekvenser av klimatförändringar i Jönköpings 
län, Länsstyrelsen i Jönköpings län meddelande nr 
2011:34 2011.

Kulturmiljöutredning – Byggnadsklassificering 
Vetlanda kommun, ÅF AB 2018.
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rapport 2014:54 2014.
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fritidsnämnden 2013-09-24.
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2.3, Trafikverket 2012.
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Samrådsredogörelse för  
Fördjupad översiktsplan för Vetlanda tätort 

Sammanfattning 
Samråd om planförslaget med tillhörande Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) genomfördes under perioden 5 mars till 5 maj 2018. Information om samrådet 

annonserades i ortstidningen 3 mars 2018. Information om samråd skickades till samrådskrets enligt bifogad sändlista. Under samrådstiden var 

planförslaget tillgängligt på följande platser: 

Tekniska kontoret, Vetlanda 

Infocenter, Vetlanda 

Vetlanda bibliotek, Vetlanda 

Bokbussen 

Kommunens hemsida (vetlanda.se)  

Särskilt framtagen webbsida för FÖP Vetlanda (kommun.vetlanda.se/fop) 

Under mars månad bemannades utställningslokalen i InfoCenter på tisdagar 10-13 med personal från planavdelningen. Även representanter från den 

politiska styrgruppen medverkade vid dessa tillfällen. Information om utställningen spreds genom kommunens hemsida, facebook och Instagram. En film 

med information om utställningen spreds i ”köTV” i två livsmedelsbutiker liksom i sociala medier.  

Ett samrådsmöte riktat till allmänheten genomfördes den 11 april 2018 i Bibliotekets hörsal, Vetlanda. Under samrådet hölls även ett informationsmöte 

med Sandlandet/Byabergs stugförening (27/4). 

Presentation av planförslaget genomfördes för följande kommunala nämnder och råd: 

Kommunstyrelsen  

Tekniska nämnden 

Kommunala rådet för funktionsnedsatta. 

2019-09-11 

T 
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Planförslaget presenterades vid de politiska partiernas gruppmöten. Under framtagandet av planförslaget har kommunen haft en kontinuerlig dialog med 

Länsstyrelsen och Trafikverket. 

Under samrådet har ett 50-tal skriftliga yttranden inkommit. Dessa redovisas i sin helhet i Tabell 3 nedan. Till antalet flest yttranden rör förslag om 

exploatering för bostadsändamål av del av Sandlandet, i planförslaget redovisat som Södra Kråkegården 1 och 2. Ett antal yttranden tar också upp att 

planförslaget behöver kompletteras med fler kartor och att dessa behöver redovisa hur de föreslagna exploateringarna påverkar allmänna intressen. 

Länsstyrelsen, Region Jönköping och Trafikverket framför synpunkter angående förslaget om nytt stationsläge vid Tjustkulle/Norget Norra. Några yttranden 

rör dokumentets längd och tillgänglighet för invånare/allmänhet.  

Rörande miljökonsekvensbeskrivningen har Länsstyrelsen bland annat framfört att denna behöver kompletteras med en redovisning av hur 

miljökonsekvenserna av planförslaget ska följas upp.  

Revideringar efter samråd 

Inför granskningsskedet föreslås följande övergripande revideringar av planförslaget:  

 Gränsen för planområdet revideras för att bättre avspegla den påverkan förslaget bedöms medföra rent geografiskt. 

 Gränserna för de i planen indelade områdena av planförslaget i tätortszon och randzon revideras för att inte uppfattas alltför definitiva.  

 I samrådsversionen omnämnt som område 4 – Tomasbacken utgår från planförslaget. Kommunen gör bedömningen att området inte bör utvecklas 

för bostadsändamål på grund av närheten till Brogårds industriområde.  

 I samrådsversionen omnämnt som Område 11 – Norget Södra utgår från planförslaget, detta då den kulturhistoriska förstudien som efter samrådet 

har inkommit till kommunen visar på komplicerade arkeologiska förhållanden.  

 I samrådsversionen omnämnt som Område 14 – Södra Kråkegården 1 avgränsas till att innefatta endast den östra delen av åkermarken. Detta med 

hänsyn till fornlämningsbilden och för att begränsa exploateringens påverkan på kringliggande bostadsfastigheter.  

 I samrådsversionen omnämnt som Område 15 – Kråkegården utgår från planförslaget. Kommunen gör bedömningen att området inte bör utvecklas 

för bostadsändamål med hänsyn till påverkan på områdets karaktär och den möjliga fornlämingsbild som kan finnas i området. Ett eventuellt 

ingrepp i området kan inte motiveras med hänsyn till föreslagen exploateringsgrad.    

 I samrådsversionen omnämnt som Område 17 – Folkets Park utgår från planförslaget. Kommunen gör bedömningen att området inte kan utvecklas 

för bostadsändamål under planperioden, detta på grund av rådande bullerproblematik. Utvecklingsstrategin redovisar dock fortsatt en långsiktig 

utveckling i väst-östlig riktning. Detta medför att det i översiktsplan 2010 utpekade verksamhetsområdet vid Brunnsgård fortsatt utgår ur 

planförslaget. 

 Beskrivningarna och tidshorisonterna för förtätning av befintliga- och exploatering av nya verksamhetsområden (områdena 3, 18,19 och 20) har 

reviderats för att bättre avspegla kommunens intentioner att i första hand förtäta i befintliga områden; att utveckling av nya områden inom 
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planområdet i första hand sker vid område Skärpet och vidare norrut enligt utvecklingsstrategins intentioner. Därefter kan områdena Nässja södra 

och norra ianspråktas.  

 Område för tätortsnära lantligt boende vid Sandåkra föreslås innefatta hela området från riksväg 31 till tidigare utpekat område. 

 Nytt stationsläge vid Tjustkulle/Norget är fortsatt del av planförslaget men redovisas som en markberedskap på lång sikt. I det fortsatta arbetet med 

åtgärdsvalsstudie (ÅVS) kommer frågan att utredas ytterligare.   

 Angående järnvägen ändras text i planförslaget för att tydliggöra kommunens ambition att utveckla järnvägens trafikering både vad gäller person- 

och godstransporter. 

 Planförslaget kompletteras med ny generell riktlinje om att inom 150 meter från järnväg eller väg som är rekommenderad led för farligt gods ska 

riskerna med farligt gods beaktas i detaljplaner. 

 Planförslaget kompletteras med kartor som redovisar intressekonflikter i de delar där planförslaget kan komma att i större omfattning påverka 

andra allmänna intressen.  

 I Planeringsförutsättningar och i konsekvensbeskrivningen redovisas en tabell hur planförslaget övergripande förhåller sig till nationella och 

regionala mål.  

 Redaktionella ändringar har gjorts i syfte att korta ner och göra dokumentet mer tillgängligt och lättförståeligt.  

Nästa steg 

Ett reviderat planförslag med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning ställs ut för granskning under minst två månader under hösten 2019. 
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Inkomna synpunkter 

 

Synpunktslämnare Synpunkt Kommunens kommentar Medför ändring i 

planförslag inför 

granskning 

Länsstyrelsen Planhandlingarna redovisar 

planeringsförutsättningar och förslag till 

förändringar samt konsekvenser på ett strukturerat 

sätt och på en lämplig detaljeringsnivå. 

Noteras. Nej. 

Länsstyrelsen Plandokumentet skulle bli tydligare om kartorna 

redovisade de största föreslagna förändringarna 

tillsammans med det tema som kartan illustrerar, 

för att åskådliggöra hur föreslagna förändringar 

sammanfaller med andra värden och intressen. 

Inför granskningsskedet har planförslaget 

kompletterats med kartor som redovisar föreslagna 

förändringar och hur de förhåller sig till och påverkar 

andra värden och intressen. 

Ja. 

Länsstyrelsen Berörda riksintressen redovisas i planhandlingarna 

som en planeringsförutsättning, i respektive 

utvecklingsområde samt i 

miljökonsekvensbeskrivningen. Riksintressena bör 

för tydlighets skull redovisas på kartan tillsammans 

med de planerade förändringar som kan beröra 

riksintressena. 

Inför granskningsskedet har planförslaget 

kompletterats med kartor som redovisar föreslagna 

förändringar och hur de förhåller sig till och påverkar 

riksintressen. 

Ja. 

Länsstyrelsen I texten om utredningsområde 21, 24 och 25 

framgår att riksintresset berörs och angående 

område 24 att anpassning till riksintressets värden 

görs. 

Riksintresset Byestad innebär inte något hinder för 

utbyggnad men utgör förutsättningarna för olika 

förändringar inom området vid förändrad 

markanvändning och tillkommande bebyggelse. 

Noteras.  Nej. 
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Synpunktslämnare Synpunkt Kommunens kommentar Medför ändring i 

planförslag inför 

granskning 

Länsstyrelsen En avstämning med Trafikverket behöver göras 

angående planerade anslutningar som berör vägar 

av riksintresse. 

Kommunen har haft en kontinuerlig dialog med 

Trafikverket i framtagandet av planförslaget. I 

diskussionerna har framkommit att nya tillkommande 

anslutningar på vägar av riksintresse inte är något 

som Trafikverket idag förespråkar. Dessa synpunkter 

har framförts av Trafikverket under den formella 

samrådstiden. Kommunen har i dialog med 

Trafikverket inlett arbetet med en åtgärdsvalsstudie 

för väg 47 och vägarna 127 och 822.     

Nej 

Länsstyrelsen Det bör framgå av planen att höga objekt (vindkraft, 

master, hus m.m.) som är 45 meter över marken 

inom sammanhållen bebyggelse och 20 meter över 

marken utanför sammanhållen bebyggelse kräver 

remittering till Försvarsmakten. 

I den fysiska planeringen kan riksintressen som rör 

totalförsvaret fötutses öka i betydelse framöver. 

MSB (Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap) anser att avveckling av anläggningar, 

materiel med mera för civilt försvar ska upphöra. 

Ledningscentraler i bergrum behöver fortsätta att 

hållas i malpåse tills ytterligare inriktning kan ges. 

Det kan finnas fall då avveckling eller försäljning kan 

vara motiverat, men då bör man ha en dialog med 

MSB och med ansvarig länsstyrelse först.  

Kriterier för identifiering av områden med 

riksintresse för totalförsvarets civila delar är under 

framtagande och en identifiering kommer troligen 

att komma i närtid. 

Krav på remittering till försvarsmakten av ärenden 

som rör höga objekt framgår av kommunens 

översiktsplan. Då definitionen för höga objekt inom 

sammanhållen bebyggelse enligt  gällande 

översiktsplan inte överensstämmer med den som 

Länsstyrelsen anger i sitt yttrande kompletterar 

kommunen planförslaget med denna upplysning.   

Ja. 
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Synpunktslämnare Synpunkt Kommunens kommentar Medför ändring i 

planförslag inför 

granskning 

Länsstyrelsen I planen redogörs för miljökvalitetsnormer (MKN) 

vatten i en generell text. Vattenförekomster med 

MKN i Vetlanda bör redovisas på karta. MKN luft bör 

redovisas (även) under rubriken 

Miljökvalitetsnormer eller med en hänvisning 

därifrån till det stycke där frågan tas upp. 

På sidan 48 under planeringsstrategier anges att 

man ska vidta åtgärder om MKN vatten överskrids 

eller riskerar att överskridas. Det behöver förtydligas 

i vilket läge man menar att detta ska övervägas, och 

på vilket sätt. I konsekvensbeskrivningen anges 

några möjliga åtgärder. De bör arbetas in i planen. 

En översiktlig bedömning av var överskridande 

riskerar att ske bör kunna klargöras på denna 

planeringsnivå, t ex vilka utvecklingsområden som 

berör MKN vatten och vilka åtgärder som kan vara 

relevanta i respektive område alternativt att hänsyn 

ska tas till MKN om det inte är möjligt att ange 

vilken åtgärd som är aktuell. 

Planförslaget kompletteras med en översiktlig 

redovisning i karta. Vilka åtgärder som krävs utreds i 

efterföljande planering. 

Ja. 

Länsstyrelsen Pendlingstrafiken mellan Vetlanda och 

omkringliggande kommuner är en mellankommunal 

fråga. De viktigaste pendlingsrelationerna beskrivs 

på ett bra sätt i nulägesbeskrivningen samt i stycket 

om kollektivtrafik. Snabbare tågtrafik mellan 

huvudmålpunkterna Vetlanda - Nässjö - Jönköping 

bör i kommunens strategiska ställningstaganden 

vägas mot ytterligare en järnvägshållplats i norra 

delen av Vetlanda. 

Kommunen väljer att i granskningsskedet fortsatt 

redovisa ett möjligt stationsläge vid 

exploateringsområde Norget Norra. Att reservera 

mark för en etablering av nytt stationsläge på längre 

sikt anses lämpligt om den fortsatta utvecklingen av 

bebyggelse följer utvecklingsstrategins intentioner. 

Kommunen anser samtidigt det viktigt att korta 

restiden Vetlanda – Jönköping genom 

direktförbindelse utan tågbyte och väntetid vid Nässjö 

Nej. 
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Synpunktslämnare Synpunkt Kommunens kommentar Medför ändring i 

planförslag inför 

granskning 

resecentrum. En sådan lösning bedöms vara en mer 

effektiv åtgärd för att göra restiden kortare. Frågan 

utreds i samband med den åtgärdsvalsstudie som är 

under framtagande för aktuell järnvägssträcka.   

Länsstyrelsen Länsstyrelsen ser positivt på att kommunen anger 

de restriktioner som ska gälla inför byggnation på 

förorenad mark. Det vore dock lämpligt att 

komplettera beskrivningen med en översiktlig 

redogörelse för vilka föroreningstyper som typiskt 

förekommer i Vetlanda tätort, samt vilka risker 

dessa medför för människors hälsa och för miljön. 

Det är bra att det framgår i beskrivningen av 

respektive utvecklingsområde om 

föroreningssituationen behöver hanteras särskilt. 

Om objekt med riskklass 1 och 2 redovisas på karta, 

finns det möjlighet att se hur de sammanfaller både 

med de föreslagna utvecklingsområdena och av 

förändringar/exploateringsområden som kan bli 

aktuella utanför de i planen utpekade områdena. 

Inför granskningsskedet har planförslaget 

kompletterats med en översiktlig beskrivning av de 

föroreningstyper som förekommer inom 

planområdet. Kommunen anser dock inte att en 

redovisning av objekten i karta är lämplig då en sådan 

översikt riskerar att bli inaktuell, i tryckta 

antagandehandlingar. Planförslaget har istället 

kompletterats med en upplysning om att sådan 

information finns att tillgå och ska användas inför 

planläggning och bygglovhandläggning.  

Ja. 

Länsstyrelsen Planen bör kompletteras med en generell riktlinje 

vid detaljplaneläggning: inom 150 meter från 

järnväg eller väg som är rekommenderad led för 

farligt gods skall riskerna med farligt gods beaktas i 

detaljplaner. 

Planförslaget kompletteras med denna uppgift inför 

granskningsskedet.  

Ja. 

Länsstyrelsen En fråga som kan vara bra att beakta i ett tidigt 

skede är omhändertagande av släckvatten. Vid 

genomsläppliga känsliga marker kan det bli 

förödande om kontaminerat släckvatten 

Kommunen anser att denna fråga alltid bör beaktas. 

Detta görs bäst i miljöbedömning av detaljplan. 

Nej. 
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Synpunktslämnare Synpunkt Kommunens kommentar Medför ändring i 

planförslag inför 

granskning 

okontrollerat kan tränga ned. Det går i vissa fall att 

göra kontrollerade former av avledning. En sådan 

risk kan gå att identifiera på denna planeringsnivå 

utifrån markförhållanden och markanvändning. 

Länsstyrelsen Planförslaget ger en liknande struktur som orten har 

idag, men med viss förtätning i de centrala delarna 

och med viss blandning av bostadstyper även i de 

mer perifera lägena. 

Planförslaget tar hänsyn till det behov av bostäder 

som i dagsläget går att förutse. Kommunen anser det 

dock viktigt att bostadsförsörjningsprogrammet i 

större utsträckning blir vägledande för prioriteringar 

och det långsiktiga arbetet med att skapa attraktiva 

bostadsområden som svarar upp mot behov och 

efterfrågan. Detta framgår av de planeringsstrategier 

som finns framtagna för bostadsbyggandet i 

centralorten. Potentialen för förtätning i de mer 

centrala delarna är förhållandevis hög vilket det nu 

framtagna planförslaget tydligare redovisar.   

Nej. 

Länsstyrelsen Den framtagna parkeringsnormen som möjliggör 

färre parkeringsplatser om andra lösningar 

tillhandahålls, samt ett tydligt ställningstagande om 

att p normen ska tillämpas, är ett bra sätt att främja 

effektiv markanvändning. 

Noteras.  Nej. 

Länsstyrelsen Enligt miljökonsekvensbeskrivningen kommer 

lokaliseringen av nya villaområden att innebära 

fortsatt högt bilinnehav. En huvudstrategi för planen 

är samtidigt att eftersträva en sammanhållen 

bebyggelse som ger bra underlag för kollektivtrafik. 

Eftersom det inte är sannolikt att en ny 

järnvägsstation kan tillkomma i norra delen av 

staden, ligger flera av de föreslagna nya 

Förslaget om en utbyggnad väster om Västerleden, 

som kommunen tolkar att Länsstyrelsen syftar på i 

detta fall, grundas i en analys som genomfördes tidigt 

i planprocessen. Utbyggnadsmöjligheterna i och i 

anslutning till tätorten begränsas av bland annat 

viktiga rekreationsområden och naturreservat i söder; 

av befintliga industriområden och buller från 

motorstadion i öster och av befintliga- och behovet 

Nej. 
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Synpunktslämnare Synpunkt Kommunens kommentar Medför ändring i 

planförslag inför 

granskning 

bebyggelseområdena i lägen som är svåra att 

försörja med kollektivtrafik. Västerleden och andra 

trafikanläggningar utgör också barriärer som gör att 

områdena upplevs ligga längre ifrån resecentrum, 

föreslagen bytespunkt och övrig service. De 

möjligheter som finns är att bygga ut gena gång- och 

cykelförbindelser mot skolor, resecentrum, centrum 

och Nydala. 

att avsätta mark för framtida industri- och andra 

verksamhetsetableringar i norr. I söder och öster finns 

dessutom riksintresse som kan ses som både tillgång 

och begränsning vid framtida exploatering men som 

ändock försvårar planläggning av större områden i 

dessa delar av tätorten. Kommunen skulle kunna välja 

att etablera nya bostadsområden och områden för 

andra ändamål bortom dessa begränsningar men en 

sådan utveckling riskerar att i högre grad öka 

bilberoendet även om några sådana områden skulle 

ha potential att ligga närmare en hållplats inom 

kollektivtrafiknätet. En sådan bebyggelsestruktur är ej 

heller förenlig med kommunens övergripande mål om 

en sammanhållen bebyggelsestruktur. Kommunen är 

tydlig i sin ambition att skapa bättre kopplingar till 

föreslagna bostadsområden och utveckla gena 

cykelstråk till både bytespunkt, befintliga hållplatser 

längs de kollektivtrafikstråk med hög turtäthet (norrut 

och västerut), centrum och resecentrum. Kommunen 

delar inte Länsstyrelsens uppfattning om att 

områdena ligger långt från befintliga målpunkter. 

Norget Norra nås med cykel från 

Centrum/Resecentrum på mindre än sex minuter, har 

god tillgång till rekreation och frilufts/idrottsområde 

och närhet till handelsområde. Kommunen anser det 

snarare viktigt att skapa attraktiva cykelförbindelser 

mot dessa målpunkter    
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Synpunktslämnare Synpunkt Kommunens kommentar Medför ändring i 

planförslag inför 

granskning 

Länsstyrelsen Utvecklingsområdena väster om Västerleden ligger 

drygt två kilometer från centrum, vilket på en 

mindre ort är på gränsen till vad som kan ses som 

bekvämt cykelavstånd. Kommunen bör överväga att 

öka andelen bostäder som byggs i mer centrala 

lägen, för att bidra till ett ökat underlag för 

kollektivtrafiken samt för att möjliggöra en ökad 

andel gång- och cykeltrafik mellan målpunkter inom 

orten. Att koncentrera ny bebyggelse till färre 

områden skulle kunna prövas som ett sätt att göra 

investeringar i infrastruktur på ett mer effektivt sätt. 

Nu framtaget planförslag ska läsas tillsammans med 

tidigare antagen fördjupad översiktsplan för 

centrumområdet i Vetlanda, den så kallade 

Centrumplanen. Centrumplanen anger ett antal 

exploateringsområden i centrala Vetlanda vilka 

kompletteras med en generell planeringsstrategi i 

detta planförslag som förordar en förtätning på fler 

lämpliga platser i de mer centrala delarna av tätorten. 

Denna strategi måste dock kompletteras med nya 

områden som kan tillgodose efterfrågan och behov av 

ny småhusbebyggelse, nu och på längre sikt. 

Kommunens ambition är att i första hand utveckla de 

områden som anses vara strategiskt viktiga, det vill 

säga områdena väster om Västerleden.   

Nej. 

Länsstyrelsen Lantligt boende i tätortens ytterområden kan 

innebära ett hinder för ortens utveckling på sikt. 

Eftersom en sammanhållen bebyggelsestruktur 

eftersträvas, bör kommunen överväga olika 

strategier för dessa områden. Ortens starka tillväxt 

kan tala för en ännu större restriktivitet till ny 

bostadsbebyggelse i dessa områden samt att 

bedöma om något av områdena har förutsättningar 

att på längre sikt utgöra en del av tätorten, med 

större täthet men med bibehållna kvaliteter för en 

attraktiv boendemiljö. 

De områden som redovisas som områden för lantligt 

boende pekas ut dels med anledning av att det finns 

en efterfrågan på denna typ av boende, dels för att 

säkra andra områden från en fragmenterad 

bebyggelseutveckling. Inom utpekade områden kan 

viss komplettering ske men kommunen har inte för 

avsikt att utveckla dessa till ”större” bostadsområden. 

Det är snarare i och i anslutning till de strategiska 

utvecklingsområdena som tätortens utveckling 

kommer att uppmuntras.    

Nej. 

Länsstyrelsen Förutsättningar för kollektivtrafikförsörjning och 

platser där ett bebyggelsetryck råder, bör 

kommunen redan nu kunna beskriva. Antal möjliga 

Närhetsanalyser till bland annat kollektivtrafik har 

genomförts i samband med upprättandet av 

planförslaget. Avsnittet om tätortsnära lantligt 

Ja. 
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Synpunktslämnare Synpunkt Kommunens kommentar Medför ändring i 

planförslag inför 

granskning 

tillkommande bostäder i områdena för lantligt 

boende bör redovisas. Vissa av områdena är 

fritidshusområden som håller på att omvandlas till 

bostadsområden och blir genom det och genom 

närheten till centralorten en del av orten och bör då 

hanteras på samma sätt som övrig 

bostadsbebyggelse. Konsekvenserna av denna 

utveckling bör också redovisas i 

miljökonsekvensbeskrivningen. Kommunen bör i sin 

planering i första hand utgå från befintlig 

kollektivtrafik. Även om stadstrafik skulle införas i 

Vetlanda, kommer den befintliga järnvägsstationen 

fortfarande att vara en viktig utgångspunkt för 

planering av ny bebyggelse. Det är också av stor 

betydelse vilken täthet bebyggelse inom 400-500 

meter från kollektivtrafikhållplatserna för regional 

trafik har. 

boende kompletteras med en inledande text. 

Miljökonsekvensbeskrivningen kompletteras. 

Länsstyrelsen Anslutande gång- och cykelvägar till föreslagna nya 

exploateringsområden; både bostäder och 

verksamheter bör redovisas på kartan för gc-vägar. 

Även platser där nya planskilda korsningar för 

gående och cyklister krävs, kan redovisas på samma 

karta. 

Planförslaget har inför granskningsskedet 

kompletterats med en översiktlig redovisning av 

detta. Frågan behandlas vidare i den 

åtgärdsvalsstudie som genomförs för bostads- och 

industriområden som redovisas längs 

Västerleden/vägar 47, 127 och 822. 

Ja. 

Länsstyrelsen De underlag som kommunen arbetat fram för både 

grönstrukturen och kulturmiljön i tätorten möjliggör 

en fortsatt utveckling av ortens attraktion som 

boendeort. 

Noteras. Nej. 
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Synpunktslämnare Synpunkt Kommunens kommentar Medför ändring i 

planförslag inför 

granskning 

Länsstyrelsen Vetlanda kommun har på ett förtjänstfullt sätt 

genomfört en inventering av kulturhistorisk 

värdefull bebyggelse som har resulterat i en 

klassificering och förhållningssätt vid underhåll och 

förändringar. I planen saknas dock ett 

ställningstagande i planeringsstrategierna om hur 

bebyggelseinventeringen ska användas vid till 

exempel bygglov och framtida planarbete. Ett 

grundläggande ställningstagande vore att 

inventeringen ska användas som underlag vid 

detaljplaneläggning och bygglovgivning. 

Övergripande ställningstagande för kulturhistoriskt 

värdefull bebyggelse redovisas på s28 av 

samrådsversionen och är fortsatt del av planförslaget 

inför granskningen.  

Nej. 

Länsstyrelsen De karaktärsbeskrivningar kommunen avser att ta 

fram kan bli ett användbart komplement avseende 

bebyggelse som inte ingår i inventeringen. 

Noteras. Nej. 

Länsstyrelsen Kulturmiljövärden saknas i beskrivningen av 

friluftsliv och rekreationsvärdet. Det finns en tydlig 

koppling mellan grönområden och 

kulturmiljövården omkring Vetlanda tätort och det 

vore bra att förtydliga kopplingen i planen. 

Inför granskningsskedet har kommunen kompletterat 

planförslaget med sådan beskrivning.  

Ja. 

Länsstyrelsen I avsnittet om arkitektur föreslår kommunen tätare 

bebyggelse i centrala lägen. Det kunde vara 

intressant att i den fördjupade översiktsplanen visa 

på exempel på lämplig täthetsgrad och typ av 

önskvärd bebyggelsestruktur i olika delar av tätorten 

som inriktning för kommande detaljplaner eller 

bygglov. 

Kommunen överväger att redovisa en övergripande 

täthetsgrad och typ av bebyggelsestruktur i olika delar 

av tätorten. Kommunen anser att detta görs bäst i 

framtida områdesbeskrivningar för tätortens olika 

delar.  

Nej. 
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Synpunktslämnare Synpunkt Kommunens kommentar Medför ändring i 

planförslag inför 

granskning 

Länsstyrelsen På sid 49 anges att Kulturkärnor är områden som 

rymmer särskilt höga kulturmiljövärden. Det är 

önskvärt att det förklaras vad dessa kulturkärnor 

generellt innehåller. 

På sid 50 bör även fornlämningar nämnas i de 

intressen man ska ta hänsyn till under rubriken 

Planeringsstrategier. 

Beskrivningarna av kulturkärnorna har kompletterats 

med dessa uppgifter. 

Fornlämningar redovisas i granskningsversionen som 

del i de intressen som ska beaktas.  

Ja. 

Länsstyrelsen Angående utvecklingsområdena gäller generellt att 

arkeologisk utredning kan komma att krävas i 

detaljplaneskedet, samt för vägar och enstaka hus 

på landet. 

Kommunen har inför granskningsskedet med hjälp av 

konsult genomfört en kulturhistorisk förstudie. I 

denna redovisas de steg som behöver genomföras för 

att identifiera, avgränsa, avskriva eller dokumentera 

de arkeologiska värden som finns för samtliga 

områden där ny markanvändning kan bli aktuellt. 

Förstudien är förankrad hos Länsstyrelsen. Några 

områden utgår/revideras från planförslaget inför 

granskningsskedet utifrån den nya informationen.   

Nej. 

Länsstyrelsen De ställningstaganden som har gjorts angående 

industri/verksamhetsområden är väl avvägda. En 

effektivare användning av befintliga områden i 

centralorten och med en komplettering med mindre 

områden samt hänvisning till andra orter med 

möjlighet att inrymma ytkrävande verksamheter 

innebär i Vetlanda kommun en ändamålsenlig 

struktur för markanvändningen. 

Noteras. Nej. 

Länsstyrelsen Planförslaget uppfyller 

bostadsförsörjningsprogrammets målsättning på 

1000 nya bostäder inom centralorten, fördelat på 

Behovet av 1000 nya bostäder grundas i den 

befolkningsprognos som är framtagen som underlag 

till planförslaget samt på den förväntade 

Nej 
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Synpunktslämnare Synpunkt Kommunens kommentar Medför ändring i 

planförslag inför 

granskning 

600 lgh i flerbostadshus/radhus (varav minst ett 

äldreboende) och 400 i villor genom de 

bebyggelseområden som föreslås. Det är positivt att 

kommunen i planen anger att olika typer av 

bostäder ska tillkomma i flera av de föreslagna 

utvecklingsområdena. 

genomsnittliga hushållsstorleken för kommunen. 

Antaget bostadsförsörjningsprogram sträcker sig 

endast till 2025 och anger ett behov av 500 nya 

bostäder i kommunen mellan åren 2017 och 2025.  

Det är särskilt i de större utvecklingsområdena som 

kommunen har för avsikt att planera för en blandad 

bebyggelse men även i vissa befintliga 

bostadsområden, där mindre exploatering redovisas, 

anges detta som en målsättning.     

Länsstyrelsen Stycket om nationella och regionala styrdokument 

bör kompletteras med en närmare beskrivning av de 

regionala målen och relevanta åtgärder från länets 

åtgärdsprogram för miljömålen samt hur 

kommunen förhåller sig till dem. De viktigaste för 

översiktsplanen är delmålen i klimat- och 

energistrategin för Jönköpings län 2010-2050 samt 

åtgärden i Hälsans miljömål som innebär en 

fördjupad genomlysning av miljökvalitetsmålet God 

bebyggd miljö i översiktsplanen. 

Kommunen har arbetat särskilt med de frågor som 

har relevans för indikatorerna planering av 

grönstruktur och vattenområden, kulturmiljö samt 

transporter. Det framgår av 

miljökonsekvensbeskrivningen att det återstår 

utmaningar angående trafikbuller, risker och 

trafikmängd. 

Planförslaget har inför granskningsskedet 

kompletterats med en tabell som redovisar hur det 

förhåller sig till nationella och regionala mål.  

Ja. 

Länsstyrelsen Kommunen har på ett bra sätt hanterat 

klimatfrågorna genom att identifiera värmeöar, 

Noteras. Nej. 
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Synpunktslämnare Synpunkt Kommunens kommentar Medför ändring i 

planförslag inför 

granskning 

andel grönska samt fördröjningsytor och våtmarker 

samt hur de ska hanteras i fortsatt planarbete. 

Länsstyrelsen Miljökonsekvensbeskrivningen behöver 

kompletteras med planerad uppföljning av 

miljökonsekvenser. 

Det är främst i miljömålsbokslutet och i samband med 

aktualitetsprövning av översiktsplanen som 

miljökonsekvenserna kan följas upp. Detta framgår 

också av den miljökonsekvensbeskrivning som 

innefattas i planförslaget.  

Nej. 

Länsstyrelsen I många delar är kopplingen mellan 

planeringsunderlag och planförslag tydliggjorda. I 

vissa delar kunde de ställningstaganden som 

kommunen har gjort baserade på 

planeringsunderlaget beskrivas tydligare. Till 

exempel har närhetsanalyser utifrån flera aspekter 

gjorts på ett föredömligt sätt och visas i webb-

kartan men det beskrivs inte i planförslaget. 

Planförslaget har kompletterats med delar av 

planeringsunderlaget som har legat till grund för 

ställningstaganden.   

Ja. 

Länsstyrelsen Läsningen av planen skulle underlättas av att de 

numrerade utvecklingsområdena på kartan på sidan 

67 också skulle vara namngivna på samma sida. Det 

bästa vore om det tillsammans med den 

beskrivande texten fanns en karta över respektive 

utvecklingsområde, där också de motstående 

intressena kan visas tillsammans med 

utvecklingsområdets avgränsning. 

Både översiktskarta och specifika kartor för respektive 

utvecklingsområde redovisas i nu framtaget 

granskningsförslag.  

Ja. 

Region Jönköpings 

Län 

Region Jönköpings län ställer sig huvudsakligen 

positiv till Vetlanda kommuns förslag till fördjupad 

översiktsplan för Vetlanda tätort med omland men 

har några kompletterande synpunkter. 

Noteras. Nej. 
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Synpunktslämnare Synpunkt Kommunens kommentar Medför ändring i 

planförslag inför 

granskning 

Region Jönköpings 

Län 

Region Jönköpings län önskar en utveckling av hur 

planförslaget kopplar an till regionala planer och 

strategier, till exempel den regionala 

utvecklingsstrategin (RUS) och den regionala 

transportplanen. 

Inför granskningsskedet kompletteras planförslaget 

med en tydligare redovisning av hur planförslaget 

förhåller sig till nationella och regionala mål.  

Ja. 

Region Jönköpings 

Län 

Region Jönköpings län vill framhålla vikt vid att 

Vetlanda kommun beaktar kopplingen till befintlig 

och framtida kollektivtrafik, samt övrig 

transportinfrastruktur, i planeringen för 

bebyggelseutveckling både i och omkring tätorten. 

Med bebyggelse avses både bostäder, förskolor och 

skolor, samt övriga verksamheter. 

Kommunen gör bedömningen att planförslaget 

beaktar befintlig och framtida kollektivtrafik då nya 

större bostadsområden förläggs till områden längs 

befintliga kollektivtrafikstråk. Svårigheter finns dock 

att inom områdena utveckla goda och gena 

kollektivtrafikförbindelser eftersom möjligheten till 

nya anslutningar till större vägar försvåras av 

Trafikverkets ställning till sådana lösningar. 

Planförslaget har i avsaknad av stadstrafik inom 

tätorten snarare beaktat hur cykelleder kan nyttjas för 

att nå viktiga målpunkter i tätorten, som till exempel 

Resecentrum och befintliga hållplatser.  Inför 

granskningsskedet har planförslaget kompletterats 

med karta som redovisar boendetätheten i 

förhållande till kollektivtrafiknätet. I denna karta 

redovisas också föreslagna områden för 

bostadsbebyggelse.    

Nej. 

Region Jönköpings 

Län 

Region Jönköpings län vill betona betydelsen av att 

planera för blandad bebyggelse och flerbostadshus, 

särskilt mindre lägenheter i hyresrättsform. 

Lägenheter är viktiga av flera skäl, bland annat för 

att tillhandahålla bostäder till unga och nyanlända, 

samt för att öka rörligheten på bostadsmarknaden 

De målsättningar och generella planeringsstrategier 

liksom de mer specifika riktlinjerna för 

utvecklingsområdena anger vikten av att skapa 

områden med blandad bebyggelse. Likaså anges i 

både den kommunomfattande översiktsplanen, i den 

antagna Centrumplanen och i nu framtaget förslag till 

Nej. 
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Synpunktslämnare Synpunkt Kommunens kommentar Medför ändring i 

planförslag inför 

granskning 

genom att ge äldre möjlighet att flytta till ett mindre 

boende inom kommunen. 

fördjupad översiktsplan för tätorten vikten av att 

möjliggöra för byggande av fler hyresrätter, särskilt i 

centrala Vetlanda. Detta har kommunen för avsikt att 

förverkliga genom prioriteringar och utformning av 

kommande detaljplaner för bostadsändamål.   

Region Jönköpings 

Län 

Region Jönköpings län ser positivt på att Vetlanda 

kommun förordar förtätning snarare än 

ortsutbredning. Förtätning medför fördelar i form av 

matchnings-, delnings- och lärandeeffekter, så 

kallade agglomerationsekonomier (dvs ekonomiska 

fördelar som dras av täta miljöer), om än i relativt 

liten skala gällande Vetlanda. Genom förtätning kan 

även skydd av natur- och jordbruksmark beaktas och 

kommunikationer underlättas. Fördelar av täta 

miljöer bör dock vägas mot nackdelar i form av till 

exempel buller och trängsel. Det är därmed viktigt 

att planera för goda utemiljöer och tillgång till 

rekreationsmiljöer. 

Kommunen har i granskningsversionen av 

planförslaget på ett tydligare sätt redovisat vilka 

rekreationsmiljöer nya och befintliga områden kan 

nyttja. Övriga synpunkter noteras.  

Ja. 

Trafikverket Trafikverket är positiva till den fördjupade 

översiktsplanens huvuddrag med fokus på förtätning 

och strategisk expansion som gynnar hållbara resor 

med gång, cykel och kollektivtrafik. Tankesättet 

"hela resan" med omstigningspunkter uppmuntras 

och det är i detta arbete viktigt med en dialog med 

Region Jönköpings Län och JLT för rätt lokalisering 

och trafikering. 

Kommunen har under framtagandet av planförslaget 

fört en dialog med Region Jönköping (inklusive 

Länstrafiken), särskilt med hänsyn till 

omstigningspunkt. Under samrådstiden har 

kommunen inte fått någon särskilt synpunkt från 

Regionen angående lokaliseringen av denna 

omstigningspunkt. Kommunen har inför 

granskningsskedet av planförslaget utvärderat den 

föreslagna lokaliseringen inne på Tjustkulle 

Ja. 
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Synpunktslämnare Synpunkt Kommunens kommentar Medför ändring i 

planförslag inför 

granskning 

idrottsområde och valt att inte redovisa den exakta 

placeringen i granskningsversionen.   

Trafikverket Trafikverket delar kommunens uppfattning om 

vikten av en attraktiv spårbunden kollektivtrafik mot 

Nässjö och i förlängningen Jönköping med framtida 

höghastighetsstation. Med hänsyn till stråkets 

potential har Trafikverket påbörjat en 

åtgärdsvalsstudie för sträckan Vetlanda - Nässjö och 

ser det som positivt att kommunen i sin planering 

också lyfter fram sträckans värde. I dagsläget finns 

inget beslut om sträckan och den är inte utpekad i 

nationell plan. Åtgärdsvalsstudien ska ses som ett 

första steg för att utreda förutsättningarna inför 

kommande planer. 

Noteras.  Nej. 

Trafikverket Den fördjupade översiktsplanen förhåller sig till 

riksintresset för förbifart Vetlanda på ett bra sätt. 

Som planen konstaterar är tidshorisonten för 

förbifarten osäker och behöver prioriteras av Region 

Jönköpings Län innan arbetet fortsätter, men den 

behöver ändå tas hänsyn till i planeringen så att en 

framtida utbyggnad inte försvåras. 

Noteras. Nej. 

Trafikverket Många av de utpekade utvecklingsområdena är 

placerade utmed statliga vägar som tillhör det 

Funktionellt prioriterade vägnätet och är 

rekommenderade vägar för transporter av farligt 

gods. Det är positivt att det noteras i riktlinjerna för 

områdena att buller och riskfrågor behöver hanteras 

i fortsatt planering. Planen redovisar ett antal 

De åtgärder som kommer att krävas för nya områden 

i anslutning till det statliga vägnätet redovisas 

översiktligt i granskningsversionen av planförslaget. 

Kommunen har initierat en åtgärdsvalsstudie för 

vägsträckningen mellan Lövhagsrondellen och Föreda. 

Åtgärder som kommer att behövas redovisas i denna 

studie. Kommunen anser dock redan nu att det 

Nej. 
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Synpunktslämnare Synpunkt Kommunens kommentar Medför ändring i 

planförslag inför 

granskning 

utvecklingsområden som innebär nya anslutningar 

eller en kraftig ökning av trafiken till befintliga 

anslutningar till statliga vägar. Trafikverket är 

generellt restriktiva till nya anslutningar, inte minst 

på vägar utpekade som funktionellt prioriterat 

vägnät. Vid exploatering som påverkar befintliga 

anslutningar behöver en tidig dialog föras med 

Trafikverket. Behov av åtgärder på det statliga 

vägnätet och dess anslutningar till följd av 

kommunal exploateringen ska bekostas av 

kommunen/exploatören. Åtgärder på allmän väg där 

staten är väghållare ska placeras och utformas så att 

de uppfyller kraven enligt VGU. 

långsiktigt behöver tillkomma ytterligare anslutningar 

och vidtas åtgärder på det statliga vägnätet bland 

annat för att kunna skapa attraktiva stråk för 

kollektivtrafikförsörjningen.  

Trafikverket Ett nytt stationsläge i norra Vetlanda bedömer 

Trafikverket som orealistiskt i dagsläget. En ny 

station försämrar restiden Vetlanda-Nässjö och i 

förlängningen Vetlanda-Jönköping. Trafikverket har 

nyligen påbörjat en ÅVS för Järnvägen Nässjö-

Vetlanda där just restiden Vetlanda-Jönköping 

belysts som en viktig faktor för en konkurrenskraftig 

kollektivtrafik. Trafikverket ser hellre en ökad 

ambitionsnivå vad gäller förtätning och urbanisering 

av centrala delarna av Vetlanda och stärkta 

kopplingarna till befintlig station för att på så sätt 

skapa ett större resandeunderlag för 

kollektivtrafiken. Med ökat kollektivt resande skapas 

även underlag för en uppgraderad, elektrifierad 

järnväg. 

Kommunen väljer att inför granskning fortsatt 

redovisa ett möjligt stationsläge vid 

exploateringsområde Norget Norra. Att reservera 

mark för en etablering av nytt stationsläge på längre 

sikt anses lämpligt om den fortsatta utvecklingen av 

bebyggelse följer utvecklingsstrategins intentioner. En 

bedömning av hur ett sådant stopp kan komma att 

påverka restiden redovisas i det planförslag som nu 

ställs ut för granskning. Kommunen anser samtidigt 

det viktigt att korta restiden Vetlanda – Jönköping 

genom direktförbindelse utan tågbyte och väntetid 

vid Nässjö resecentrum. En sådan lösning bedöms 

vara en mer effektiv åtgärd för att göra restiden 

kortare. Frågan utreds i samband med den 

Nej. 
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Synpunktslämnare Synpunkt Kommunens kommentar Medför ändring i 

planförslag inför 

granskning 

åtgärdsvalsstudie som är under framtagande för 

aktuell järnvägssträcka. 

Trafikverket Att flytta över transporter från väg till järnväg via en 

omlastningscentral följer Trafikverkets ambition att 

få mer godstransporter på järnvägen och stärker 

sträckan Vetlanda- Nässjö. De nya 

verksamhetsområdena som föreslås i planen har 

dock dålig koppling till järnvägen eller 

omlastningscentralen, det bör beskrivas hur 

nyetablering av verksamheter med önskemål om 

järnvägsanslutning ska hanteras. I kommande 

arbete med områden i anslutning till spårområden 

är det viktigt att inte inskränka möjligheten till 

transporter på järnväg genom planläggning för nära 

infrastrukturen och att i planeringen säkerställa att 

exploateringen inte medför någon negativ påverkan 

på utvecklingsmöjligheterna för godstransporter. 

Kommunen har i arbetet med planförslaget gjort 

bedömningen att vissa verksamheter som inte 

nödvändigtvis måste ligga  i anslutning till tätorten 

kan lokaliseras till kransorterna, bland annat 

Ekenässjön. Detta kan ge positiva effekter för 

utvecklingen i dessa orter och kan, genom ökad 

arbetspendling, skapa ett bättre underlag för 

kollektivtrafikförsörjningen mellan centralorten och 

arbetsorterna. I Ekenässjön finns dessutom en god 

planberedskap i anslutning till järnvägen som kan vara 

lämplig för verksamheter med sådana 

transportbehov.    

Nej. 

Försvarsmakten Försvarsmakten har inga synpunkter på 

planförslaget men vill bara påminna om att höga 

objekt (vindkaraft, master, hus mm) definierade 

som 45 meter över marken inom sammanhållen 

bebyggelse och 20 meter över marken utanför 

sammanhållen bebyggelse behöver skickas på 

remiss till Försvarsmakten. 

Krav på remittering till försvarsmakten av ärenden 

som rör höga objekt framgår av kommunens 

översiktsplan. Då definitionen för höga objekt inom 

sammanhållen bebyggelse enligt översiktsplanen inte 

överensstämmer med Försvarsmaktens yttrande 

kompletterar kommunen planförslaget med denna 

upplysning.   

Ja. 

Svenska kraftnät Bekräftar skriftligen att man inte har några 

synpunkter på planförslaget. 

Noteras. Nej. 

E.on E.ON Energidistribution AB (" E.ON") har tagit del av 

den fördjupade översiktsplanen och vill såsom ägare 

Noteras. Nej. 
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Synpunktslämnare Synpunkt Kommunens kommentar Medför ändring i 

planförslag inför 

granskning 

av infrastruktur för elförsörjning inom kommunen 

avge följande synpunkter. Elförsörjningen är en 

väsentlig del för utvecklingen av kommunens 

näringsverksamhet och bostadsbyggande. Inte minst 

är utbyggnad och ombyggnad av elnätet viktig för 

att garantera fullgod leveranssäkerhet och en 

bidragande faktor i omställningen till det förnybara 

samhället. Samtidigt som elnätet utgör en 

förutsättning för utbyggnad och utveckling av 

kommunen tar det i anspråk markutrymme och 

utgör en begränsande faktor för var exploatering är 

tillåten i kommunen. Av dessa anledningar är det 

viktigt att regionnätsledningar (de större 

ledningarna) finns med i plandokumentet som ett 

underlag. Mer om detta nedan. 

 

E.on Byggnation nära elanläggningar: Byggnation eller 

annan exploatering nära en elanläggning måste ske 

med hänsyn till föreskrifter och andra anvisningar 

eller rekommendationer kopplat till anläggningen 

och det elektromagnetiska fält som alstras. Syftet 

med denna hänsyn är att minimera risken för 

person- och sakskada till följd av risker förknippat 

med närheten till elanläggningen. För att minimera 

olycksrisken vid arbeten i närheten av en 

starkströmsanläggning skall Elsäkerhetsverkets 

föreskrifter om elsäkerhet vid yrkesmässig 

verksamhet samt de av elbranschen framtagna 

E.on ingår i kommunens samrådskrets för alla planer 

som rör ändrad markanvändning.  

Nej. 
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Synpunktslämnare Synpunkt Kommunens kommentar Medför ändring i 

planförslag inför 

granskning 

elsäkerhetsanvisningarna följas. Se även bifogat 

dokument "Arbete nära friledning ". För att få god 

kännedom om relevanta föreskrifter och anvisningar 

är det viktigt att E.ON kontaktas  för samråd  vid 

byggande eller annan exploatering i närheten av 

elanläggning. I begreppet exploatering inrymmer 

E.ON i detta sammanhang även ändrad 

markanvändning. 

E.on Magnetfält: De myndigheter som ansvarar för 

hälsofrågor kopplat till magnetfält är 

Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, 

Folkhälsomyndigheten och 

Strålsäkerhetsmyndigheten. Myndigheterna mäter, 

utvärderar forskning samt tar fram råd, 

rekommendationer och föreskrifter avseende 

magnetfält. 

Trots omfattande internationell forskning saknas 

idag entydiga resultat som påvisar ett samband 

mellan exponering av magnetiska fält och negativa 

hälsoeffekter. Mot bakgrund av detta har svenska 

myndigheter inte kunnat fastställa några 

gränsvärden eller skyddsavstånd för allmänhetens 

exponering för magnetfält. 

Ansvariga myndigheter rekommenderar dock en viss 

försiktighet vid samhällsplanering och exploatering 

genom att, såtillvida detta kan göras till rimliga 

kostnader: 

Noteras. Nej. 
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Synpunktslämnare Synpunkt Kommunens kommentar Medför ändring i 

planförslag inför 

granskning 

•Sträva efter att utforma eller placera nya 

kraftledningar och andra elektriska anläggningar så 

att exponering för magnetfält begränsas 

•Undvik att placera nya bostäder, sjukhus, skolor 

och förskolor nära elanläggningar som ger förhöjda 

magnetfält 

•Sträva efter att begränsa fält som starkt avviker 

från vad som kan anses normalt i hem, skolor, 

förskolor respektive aktuella arbetsmiljöer. 

E.ON:s anläggningar är planerade och etablerade 

med beaktande av allmänhetens exponering för 

elektromagnetiska fält, härrörande från produktion, 

överföring, distribution och användning av el. I 

samband med att omgivningen kring E.ON:s 

anläggningar förändras vid utbyggnad i kommunen 

förändras även förutsättningarna för vilken 

exponering allmänheten kan utsättas för. Det är 

kommunens ansvar att se till att den fysiska 

planeringen av kommunen sker med försiktighet och 

att undvika att placera nya bostäder, sjukhus, skolor 

och förskolor nära elanläggningar, för att därigenom 

begränsa risken för förhöjda elektromagnetiska fält. 

E.on Elanläggningar i kommunen: E.ON har inom 

kommunen ett regionalt ledningsnät för 

elförsörjning, både inom kommunen men även ett 

interregionalt nät vidare till angränsande kommuner 

och regioner. Detta ledningsnät består av 130 och 

E.on:s regionala ledningsnät utgör planeringsunderlag 

men redovisas inte i den fördjupade översiktsplanen.   

Ja. 
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Synpunktslämnare Synpunkt Kommunens kommentar Medför ändring i 

planförslag inför 

granskning 

40 kV ledningar (se karta). Förutom att 

regionnätsanläggningar utgör stora investeringar 

har deras placering och utförande noga utretts och 

sanktionerats genom koncessionsbeslut av 

Energimarknadsinspektionen (Ei) och 

fastighetsägarnas markupplåtelser. 

Gällande utbyggnader i samband med bebyggelse 

utveckling och exploateringar önskar E.ON 

återkomma i samband med upprättande av 

detaljplaner och lovgivning 

Då region nätledningarna samt fördelningsstationer 

har stor betydelse för regionen yrkar E.ON på att 

dessa ska redovisas såväl i planens verbala del som i 

dess kartdel, se bifogad karta över bolagets 

regionnätsanläggningar i kommunen. 

Kultur- och 

Fritidsnämnden 

Den fördjupade översiktsplanen är ett väl 

sammanställt dokument som i stor utsträckning 

lyfter fram de värden som naturliga miljöer och 

uppbyggd infrastruktur har för friluftsliv, rekreation, 

motion och idrott och kulturupplevelser. 

Noteras. Nej. 

Kultur- och 

Fritidsnämnden 

Föreslås följande förändringar i förslag på fördjupad 

översiktsplan för Vetlanda tätort: 

Mänskliga rättigheter och folkhälsa, sidan 18: Under 

mellanrubriken Jämlikhet och jämställdhet, bör 

samtliga sju diskrimineringsgrunder som lagen tar 

upp redovisas. Det känns lite slarvigt att ta upp fyra 

av de sju och tillägga "med mera". 

Planförslaget har inför granskningsskedet ändrats i 

den del som rör Mänskliga rättigheter och folkhälsa. 

Det tidigare separata kapitlet ingår i ett övergripande 

kapitel som i granskningsversionen kallas Social 

Hållbarhet. Innehållet är i sak detsamma.   

Ja. 
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Synpunktslämnare Synpunkt Kommunens kommentar Medför ändring i 

planförslag inför 

granskning 

Kultur- och 

Fritidsnämnden 

Näringsliv, sidan 24: Under mellanrubriken Turism, 

anges vad som krävs för att besöksnäringen ska 

kunna utvecklas. Där borde en bra infrastruktur för 

idrott och kultur också kunna nämnas. Ett kulturhus 

och en bra anläggning för mountainbike är exempel 

på anläggningar som saknas och som bör kunna 

locka människor att välja Vetlanda. 

Beträffande näringslivsutveckling ändras skrivningen 

enligt nämndens förslag. Behov av specifika 

anläggningar behandlas inte i planförslaget men 

generella ställningstaganden om var områden för 

fritidsaktiviteter bör lokaliseras är inkluderade. 

Kulturhus/lokaler behandlas övergripande i 

Centrumplanen och utreds i särskild ordning. 

Ja. 

Kultur- och 

Fritidsnämnden 

Arkitektur, sidan 28: Bra att det i planeringsstrategin 

anges att arkitektoniska och kulturhistoriska värden 

beaktas vid olika ingrepp i stadens miljöer. 

Noteras. Nej. 

Kultur- och 

Fritidsnämnden 

Trafik - och kommunikationer, sidan 34: Under 

rubriken Gång och cykel, betonas värdet av ett 

sammanhängande cykelnät. Det är bra, inte bara för 

behovet av kommunikationer utan också för 

behovet av att i trafiksäker miljö kunna idka 

friluftsliv och motionera. 

Noteras. Nej. 

Kultur- och 

Fritidsnämnden 

Friluftsliv och rekreation, sidan 44: Bra att det i 

planeringsstrategierna tydligt anges vikten av att 

grönstråken värnas och att kompensationsåtgärder 

vidtas om framtida byggnation måste inkräkta på 

befintliga grönområden. 

Noteras. Nej. 

Kultur- och 

Fritidsnämnden 

Utvecklingsområden, sidan 68: Under 

mellanrubriken Riktlinjer för fortsatt planering bör 

skapandet av en mötesplats i form av kulturhus 

anges som något att värna om. 

Frågan behandlas i Centrumplanen.  Nej. 

Kultur- och 

Fritidsnämnden 

Utvecklingsområden, sidan 78: Under 

mellanrubriken Utvecklingsmöjligheter (under 

Noteras. Nej. 
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Synpunktslämnare Synpunkt Kommunens kommentar Medför ändring i 

planförslag inför 

granskning 

Mellangårdens ladugård) poängteras att platsens 

agrara historia bör tydliggöras vid en eventuell 

exploatering, vilket är mycket bra. 

Kultur- och 

Fritidsnämnden 

Utvecklingsområden, sidan 81: Under 

mellanrubriken Utvecklingsmöjligheter (under 

Sjukhusparken) nämns att området bör utvecklas för 

bland annat ungdomsverksamhet. Det bör ändras till 

barn- och ungdomsverksamhet. 

Planförslaget kompletteras.  Ja. 

Kultur- och 

Fritidsnämnden 

Tillstyrker förslaget till fördjupad översiktsplan i 

övrigt. 

Noteras. Nej. 

Miljö- och 

byggnämnden 

Lämnar inga specifika synpunkter på planförslaget. Noteras. Nej. 

Socialnämnden Utformningen av den fysiska miljön är en viktig 

faktor för att förebygga utanförskap och skapa 

delaktighet och samhörighet. 

 

Socialnämnden har uppdraget att i sitt 

förebyggande arbete främja goda miljöer. Nämnden 

ska även verka för att skapa goda förhållanden för 

barn och ungdomar och andra grupper som behöver 

stöd samt främja den enskildes rätt till arbete, 

bostad och utbildning m.m. (SOL§§ 1-2). 

 

Socialnämnden önskar särskilt understryka vikten av 

den i planen uttalade ambitionen att det ska finnas 

ett varierat bostadsbestånd i befintliga och nya 

bostadsområden, med en blandning av 

Noteras.  Nej. 
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Synpunktslämnare Synpunkt Kommunens kommentar Medför ändring i 

planförslag inför 

granskning 

boendeformer, upplåtelseformer, storlekar och 

prisnivåer. Om man lyckas minska segregering i 

boendet är detta en viktig förutsättning för att skapa 

integration och delaktighet, samt förebygga social 

utslagning. 

Tekniska nämnden Tillstyrker upprättat planförslag. Noteras. Nej. 

Njudung Energi Under samrådstiden inkom följande synpunkt från 

Njudung Energi:  

Under kapitlet ”Teknisk försörjning”, rubriken 

”bredband”, andra stycket, tredje meningen, lyder 

texten: 

”Fibernätet ersätter…” 

Önskar ändra den till: 

”Fibernätet är väl rustat för samhällstjänster, 

strömmande media och internetbaserade tjänster.” 

Synpunkten tillgodoses i granskningsversionen av 

planförslaget. 

Ja. 

Njudung Energi Då Njudung Energis ansvarsområde täcker flera 

viktiga aspekter i exploateringsprocessen bad 

kommunen om kompletterande synpunkter efter 

samrådstidens slut. Följande bekräftas av Njudung 

Energi i e-postmeddelande daterat 20180820:  

”Vi har granskat denna och ser inte något som är 

problematiskt ur VA-synpunkt utan det väsentliga är 

med och i de område som är aktuella står det i de 

osäkra fallen att det ska utredas framöver. Det är 

bra formulering.” 

Noteras.  Nej. 

Centerpartiet Centerpartiet i Vetlanda kommun ställer sig bakom 

förslaget till fördjupad översiktsplan för 

Noteras. 

 

Nej. 
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Synpunktslämnare Synpunkt Kommunens kommentar Medför ändring i 

planförslag inför 

granskning 

centralorten. Vi vill dock lämna några synpunkter 

kring vad vi tycker är särskilt viktigt. 
 

 

 

Centerpartiet Det bör alltid finnas ett par områden att välja mellan 

för tomtspekulanter. 

I förslag till ny fördjupad översiktsplan redovisas de 

områden som avsätts för småhusbebyggelse i en grov 

prioritering. Planförslaget möjliggör för en sådan 

strategi som Centerpartiet framför som önskvärd. 

Även bostadsförsörjningsprogrammet ska ange en 

önskad prioriteringsordning för när områden för 

bostadsändamål ska planläggas i detaljplan. Ansvaret 

och mandatet för de faktiska besluten vilar dock hos 

Kommunstyrelsen.  

Nej. 

Centerpartiet Centerpartiet har tidigare lyft fram möjligheten att 

tillskapa attraktiva tomter vid Grumlan i 

Drakullaområdet. Då detta inte är med i denna 

planen förutsätter vi att möjligheten prövas i den 

kommande kommunövergripande planen. 

Området som synpunkten syftar på bör undersökas 

som möjligt bostadsområde i arbetet med den 

kommunomfattande översiktsplanen.  

Nej. 

Centerpartiet Vi anser även att i den kommande planen som ett 

alternativ till centralorten tas fram attraktiva 

områden som tex i Sjunnen/Holsbybrunn som 

mycket väl tidsmässigt för pendling motsvarar 

områden i Vetlanda. 

Synpunkten får beaktas i kommande 

kommunomfattande översiktsplan.  

Nej. 

Centerpartiet Vi anser det viktigt att den antagna centrumplanen 

förverkligas. 

Centrumplanen är antagen i kommunfullmäktige 

varför genomförandet  av de förslag som däri finns 

vilar på kommunstyrelsen. Förslaget till ny fördjupad 

översiktsplan för hela tätorten bygger vidare på, och 

Nej. 
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Synpunktslämnare Synpunkt Kommunens kommentar Medför ändring i 

planförslag inför 

granskning 

är beroende av de ställningstaganden som finns i 

Centrumplanen.  

Centerpartiet Utveckla ett sammanhängande cykelvägnät med 

möjlighet till arbetspendling. 

Ett sammanhängande cykelvägnät utgör en viktig del i 

nu framtaget planförslag, både vad gäller 

lokaliseringen av bostadsområden och viktiga 

målpunkter. Planen kan dock bara behandla det 

område som ingår i den geografiska avgränsningen för 

planförslaget.   

Nej. 

Centerpartiet De idéer som finns kring samnyttjande av 

parkeringar är intressanta. Vi hade gärna sett 

skrivningar kring detta i själva planförslaget. Vi anser 

det viktigt att den planerade parkeringen på Stocken 

blir verklighet inom en snar framtid. Vi tycker även 

att en framtida överdäckning av Gladan är rätt 

tänkt. Varför inte göra något som sticker ut och om 

det är möjligt uppföra den i trä. 

Initialt var tanken att den nu antagna 

parkeringsnormen med tillhörande strategier och 

rabattsystem skulle utgöra del av planförslaget. 

Kommunen har dock valt att anta nämnd norm 

separat för att möjliggöra en mer flexibel uppföljning 

och revidering av den. Planförslaget innehåller dock 

en hänvisning till gällande parkeringsnorm.   

En eventuell överdäckning av Gladan-parkeringen 

förespråkas i planförslaget men innebär både 

framtagande av ny detaljplan och efterföljande 

bygglovprövning. Utformning och gestaltning av en 

eventuell överdäckning hanteras bäst i dessa separata 

processer.   

Nej. 

Kristdemokraterna Kristdemokraterna i Vetlanda har tagit del av 

samrådshandlingen för den fördjupade 

översiktsplanen för Vetlanda tätort. 

Planförslaget är väl formulerad och förmedlar på ett 

bra sätt den information som är önskvärd i 

sammanhanget för att få en bra insyn i tätortens 

Noteras.  Nej. 
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förutsättningar. Viktiga aspekter som påverkar 

tätortens utveckling redogörs på ett bra sätt och 

flera frågor och ställningstaganden omnämns med 

önskvärd tydlighet. Då planförslaget diskuterats i 

partigruppen har nedanstående synpunkter 

framkommit. 

Kristdemokraterna I kapitlet Arkitektur redogörs de olika entreerna till 

tätorten och framtida utformning anges i grova drag 

för respektive entre. Då det gäller den västra entren 

kring Lövhagsrondellen så är Kristdemokraternas 

ståndpunkt att mer mark ska upplåtas till handel och 

verksamheter intill Västerleden och rondellen. Den 

gröna och lummiga entre som beskrivs i 

planförslaget skjuts några hundra meter västerut. En 

grön barriär längs väg 127 är aktuellt ifall bostäder 

ska anläggas intill vägen. 

Kommunen har genomfört en handelsutredning som 

konstaterar att behovet av ytterligare externhandel är 

litet. Vidare konstateras att externhandel bör 

koncentreras till ett fåtal platser. Ytterligare ett 

område för handel i denna lokalisering bedöms inte 

lämplig. I övrigt prioriteras bostäder framför 

verksamheter i området.  

Nej. 

Kristdemokraterna I kapitlet Kultur- och fritid beskrivs en strategi om 

att samtliga framtida idrottsetableringar ska ske på 

Tjustkulle idrottsområde. Planeringsmålet i 

sammanhanget säger att offentliga kultur- och 

idrottsanläggningar ska ha god tillgänglighet och 

utvecklas i strategiska lägen i tätorten. 

Kristdemokraterna anser att Tjustkulles geografiska 

placering i tätortens norra del inte bidrar till god 

tillgänglighet för hela tätortens befolkning (så som 

planeringmålet beskriver) och är därmed inte heller 

helt optimalt gällande strategisk placering. 

Kommunen anser att planförslaget i sin nuvarande 

utformning innehåller sådana planeringmål (se sidan 

31).   

Nej. 
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Kristdemokraternas ståndpunkt är därför att 

planeringsmålen ska utformas så att kommunen ska 

arbeta med att utveckla Tjustkulle idrottsområde, 

Paradisvallen i Bäckseda och eventuellt området 

kring Vetlanda FF för att öka tillgängligheten till 

idrottsanläggningar för tätortens invånare. 

Kristdemokraterna I kapitlet Biltrafik föreslås en överdäckning av 

Gladan som en lösning på det parkeringsbehov som 

uppstår på sikt. 

Kristdemokraterna anser att detta förslag är en för 

dyr lösning och att förslaget därför ska tas bort ur 

planförslaget. 

Kommunen anser det viktigt att skapa möjligheten till 

att utveckla parkeringsresursen på samlad plats och 

på så sätt frigöra andra markområden för ändrad 

markanvändning. Framtagen parkeringsutredning 

föreslår möjligheten till parkeringsköp vid 

exploatering. Detta kan vara en finansieringsform för 

föreslagen överdäckning.   

Nej. 

Kristdemokraterna I samma kapitel, men under rubriken Framtida 

förbifart, omnämns en förbifart förbi Ekenässjön och 

Vetlanda. 

Kristdemokraterna ser ett behov av att utveckla 

beskrivningen med positiva och negativa 

konsekvenser av förbifartens anläggande. 

Förbifarten omnämns i kapitlet Utvecklingsstrategi 

och att en trolig följd blir minskad trafikbelastning 

på Västerleden, vilket leder till fler möjliga 

exploateringsområden intill Västerleden. Men 

Kristdemokraterna efterfrågar ytterligare argument. 

Förbifarten redovisas som riksintresse för framtida 

väg. Kommunen delar uppfattningen att 

konsekvenserna av förbifarten behöver utredas, dock 

inte inom ramen för den fördjupade översiktsplanen.  

Nej. 

Kristdemokraterna I kapitlet Naturvård föreslås det i stycket om vatten 

att våtmarker ska återskapas eller anläggas som 

förebyggande åtgärder för att förbättra 

Kommunen anser att planförslaget i sin nuvarande 

utformning redovisar detta. 

Nej. 
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miljökvalitetsnorner för vatten och främja biologisk 

mångfald. 

Kristdemokraterna anser att det är önskvärt att 

område som lämpas för sådana åtgärder ska framgå 

i en grov redogörelse på en karta eller liknande. 

Kristdemokraterna Område 9, Himlabackarna 

Med stöd av beskrivningen av Miljöbalken som 

återfinns på sidan 95 i planförslaget så är 

Kristdemokraternas ståndpunkt att de delar av 

Himlabackarna som idag utgörs av jordbruksmark 

ska undantas exploatering och förbli jordbruksmark. 

Detaljplan för aktuellt område har vunnit laga kraft. Nej. 

Kristdemokraterna Område 13, Södra Kråkegården 

Med stöd av beskrivningen av Miljöbalken som 

återfinns på sidan 95 i planförslaget och det 

rekreativa värdet inom området så är 

Kristdemokraternas ståndpunkt att området helt ska 

tas bort ur planförslaget. Cykelförbindelsen över 

Emån intill området är dock önskvärd. 

Kommunen har inför granskningsskedet gjort ny 

avgränsning av området vilket minskar påverkan på 

jordbruksmarken.  

Ja. 

Moderaterna Moderaterna ställer sig bakom ett väl genomarbetat 

förslag till fördjupad översiktsplan i centralorten. Vi 

vill dock lämna några synpunkter kring vad vi tycker 

är särskilt viktigt: 

-Vid nybyggnation beakta behovet av 

parkeringsplatser. 

-Utveckla ett sammanhängande cykelvägnät för att 

ta sig fram på ett säkrare sätt. 

Beträffande behovet av parkeringsplatser gäller 

antagen parkeringsnorm för samtliga områden 

utpekade i planförslaget. Parkeringsnormen bygger på 

den faktiska biltätheten i de för tätorten två 

geografiskt avgränsade zonerna.  

Ett sammanhängande cykelvägnät utgör en viktig del 

i- och förutsättning för nu framtaget planförslag, både 

vad gäller lokaliseringen av bostadsområden och 

viktiga målpunkter. Planen kan dock bara behandla 

Nej. 
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granskning 

- Det bör alltid finnas ett par områden att välja 

mellan för tomtspekulanter både gällande bostad 

som industrietableringar. 

- Vi ställer oss positiva till fortsatt diskussion för 

byggnation på höjden. 

det område som ingår i den geografiska 

avgränsningen för planförslaget. 

I förslag till ny fördjupad översiktsplan redovisas de 

områden som avsätts för småhusbebyggelse i en grov 

prioriteringsordning. Planförslaget möjliggör för en 

sådan strategi som Moderaterna ser som önskvärd. 

Även bostadsförsörjningsprogrammet ska ange en 

önskad prioriteringsordning för när områden för 

bostadsändamål ska planläggas i detaljplan. Ansvaret 

och mandatet för de faktiska besluten vilar hos 

Kommunstyrelsen.   

Vetlanda Framåtanda Vetlanda Framåtanda tillstyrker upprättat förslag till 

Fördjupad Översiktsplan för Vetlanda som på ett bra 

sätt redovisar avvägning mellan olika markintressen 

och dessas behandling samtidigt som planen 

säkerställer en möjlig utbyggnad inom redovisad 

planperiod. 

Dock vill vi anföra följande  synpunkter vilka vi anser 

att kommunen i ett slutligt planförslag bör beakta: 

Noteras. Nej. 

Vetlanda Framåtanda Vi anser att den i översiktsplanen utpekade platsen 

för ny förskola i Bäckseda vid Melavägens 

förlängning i Bäckseda icke är försvarbar ur flera 

olika aspekter, inte minst ur kostnadssynpunkt. 

Markområdet där förskolan föreslås placeras 

kommer att kräva omfattande urgrävning. Därefter 

skall markområdet återfyllas . För att undvika 

översvämningsrisk från Emån skall sedan hela 

planområdet förhöjas med en meter enligt 

Markförutsättningarna för aktuell plats är sedan 

tidigare kända och har beaktats. Kostnaderna för 

exploateringen utreds i samband med framtagandet 

av detaljplan för området. Kommunen anser dock att 

föreslagen placering ligger lämpligt till i förhållande till 

ny och befintlig bebyggelse, i anslutning till områden 

där barnfamiljer bor och områden som över tid 

kommer att genomgå generationsväxling. Föreslagen 

plats medför att större delen av den östra delen av 

Nej. 

583



34 
 

Synpunktslämnare Synpunkt Kommunens kommentar Medför ändring i 

planförslag inför 
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genomförd riskanalys. Melavägen som är tillfart till 

förskolan blir samtidigt återvändsgata och kommer 

att kräva omfattande ingrepp för ökad 

trafiksäkerhet. Det aktuella exploateringsområdet 

förbinder Melaområdet med lllharjens 

naturreservat. Sammantaget med de 

kostnadskrävande trafikåtgärder som bedöms bli 

helt nödvändiga vid ett genomförande gör att ny 

och annan lokalisering föreslås. VF har i de 

förberedande samråden med Bäcksedabor tagit del 

av de förslag som befolkning i Bäckseda lagt om 

annan placering och ser det viktigt att dessa utreds 

innan slutlig lokalisering fastlägges. 

 

Bäckseda kan nå förskolan via gång- och cykelväg utan 

att behöva korsa trafikerade vägar, främst 

Bäcksedavägen. Detta gäller även för området vid 

Stens väg/Kantarellenvägen, även om avståndet dit är 

längre. Även om bilanvändandet idag är högt i 

kommunen och i tätorten behöver planeringen utgå 

från att målpunkter såsom till exempel förskolor är 

tillgängliga med mer hållbara färdsätt. Kulturmiljön i 

området och närheten till Illharjen utgör en tillgång 

för verksamheten och barnens utveckling. 

Sammantaget gör kommunen bedömningen att 

lokaliseringen är strategisk och lämplig för förskola. 

Kommunen delar inte uppfattningen att etablering av 

en förskola riskerar att bryta stråket mellan 

Melaområdet och Illharjen.  

Vetlanda Framåtanda Exploatering av Sandlandet bör tydligt fastlägga 

slutlig gräns för bebyggelse. Detta område utgör 

värdefull och i tidigare planer utpekat viktigt område 

för rörligt friluftsliv samt rekreationsområde för 

väldigt ,ånga människor.  

Vad gäller område 13 har det områdets utbredning 

avgränsats. Den föreslagna bostadsexploateringen 

begränsas till den östra delen av åkermarken, mot 

Ryningsvägen. Övriga delar av Sandlandet (med 

undantag för bostadsområde 14) redovisas som 

grönområde. 

 

Kråkegårdens 

intresseförening 

Efter att vi har tagit del av kommunens nya 

översiktsplan vill vi som samlad synpunkt från vår 

förening säga ett definitivt nej till det föreslagna 

området nr. 13. Vi anser att motsvarande plan på 

bebyggelse kan flyttas närmare och helt i anslutning 

till Ryningsvägen, därmed kan de attraktiva 

stenmurarna sparas och man lämnar en naturlig 

Inför granskningsskedet har område 13 avgränsats. 

Föreslagen bostadsbebyggelsen förläggs till den östra 

sidan av stenmuren så att ett område sparas mellan 

nya området och befintlig bebyggelse. Angående 

strandskydd föreslås inga inskränkningar i detta 

planförslag.   

Ja. 
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korridor mellan sommarstugebebyggelse med 

gällande byggbegränsningar och den nu föreslagna 

normalbyggnationen utan begränsningar. Den bästa 

lösningen som vi vill föreslå är att anlägga 

nybyggnationsområde utmed Ryningsvägen österut 

ända mot Östanskog och därmed skulle man 

bibehålla hela rekreationsområdet utan att stänga 

området ner mot ån. 

Vi anser att vi alla har investerat i våra fastigheter på 

olika sätt och då med de nu gällande natursköna och 

lugna förutsättningarna. Med det nya planförslaget 

för område nr. 13 och delvis område nr. 14 anser att 

vi detta helt omkullkastas och vi känner oss starkt 

lurade och förda bakom ljuset. 

Beträffande kommunens information och plan på 

att detaljplanera område nr. 29 vill vi med 

bestämdhet påtala att nuvarande strandskydd i så 

fall skall bibehållas. 

OK Njudung OK Njudung är en förening som bedriver löp- och 

orienteringsträning ute i naturen. Vi anordnar även 

tillsammans med OK Bävern Veckans Bana för 

allmänheten under totalt cirka 20 veckor varje år, 

vilket är ett uppskattat arrangemang av kommunens 

invånare. 

 

OK Njudung har sedan länge sin klubbstuga i Östanå, 

stor del av vår verksamhet bedrivs i Östanå 

För område 13 har avgränsningen för föreslaget 

bostadsområde ändrats. I avvägningen mellan 

exploateringsbehovet och rekreationsintresset anser 

kommunen att nu föreslagen avgränsning är lämplig. 

Område 17 redovisas inte som bostadsområde i 

granskningsversionen men är fortsatt utpekat i den 

långsiktiga utvecklingsstrategin. Frågeställningarna 

rörande hur kommunen kan bistå föreningen med nya 

områden och finansiering ligger utanför 

översiktsplanens ramar. Frågorna som rör ekonomi 

Ja. 
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friluftsområde, framför allt ungdomsverksamheten. 

Vi har tvingats konstatera flera gånger att området 

har blivit mindre och mindre, främst på grund av 

ökad byggnation både av nya bostadsområde och 

fritidsbostäder som har tillåtits att bli 

permanentbostäder. Dessutom har andra föreningar 

etablerat sin verksamhet i samma område, t ex 

frisbeegolfklubben.  

 

I den nya översiktsplanen finns ytterligare ett antal 

områden som inkräktar, inte bara på OK Njudungs 

verksamhet, utan på allas möjligheter att röra sig i 

Östanå friluftsområde. 

 

Det tänkta bebyggelsen längs västerleden tar också 

bort en del av vår Hällinge-karta, nr 10, och det 

samma gäller det föreslagna området vid Folkets 

Park, nr 17. 

Byggnation i dessa område gör att vi inte kan 

använda våra nuvarande kartor utan måste försöka 

hitta nya områden där vi kan bedriva vår 

verksamhet. Detta är något som är både 

tidskrävande och oerhört kostsamt. 

 

Vi har med anledning av detta frågor angående 

översiktsplanen om den kommer att verkställas 

utifrån nuvarande förslag: 

och framtida mark får följa i en kommande diskussion 

med kommunen.  

 

Planförslaget som redovisat i samrådsversionen 

ändrar kommunens översiktsplan från 2010. I 

översiktsplanen är området, från befintliga 

verksamheter i söder till järnvägen i norr, avsatt som 

exploateringsområde för verksamheter, såsom 

industri, handel och kontor. 

 

I förslaget som rör Norget finns en intressekonflikt 

mellan föreslagen markanvändning och det som 

området används för idag, bland annat rekreation och 

motion.  

Område 10 är ett viktigt område i den 

utvecklingsstrategi som redovisas i planförslaget som i 

korthet förespråkar en sammanhållen bebyggelse och 

att utvecklingen av tätortens bostadsområden 

långsiktigt behöver ske västerut, mer långsiktigt även 

österut snarare än som idag i norr och söder. 

Området pekas ut som möjligt exploateringsområde 

för bostadsbebyggelse av bland annat följande 

anledningar:  

I anslutning till tätorten finns ett antal begränsningar 

för hur kommunen kan säkra en långsiktig 

utvecklingsriktning för Vetlanda. Det rör sig bland 

annat om bullerproblematiken runt motorstadion 
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• Hur planerar Vetlanda kommun att hjälpa vår 

förening att hitta nya område där vi kan utföra vår 

verksamhet? 

• På vilket sätt planerar kommunen att hjälpa oss? 

Tex kontakt med markägare. 

• Vilken budget kommer att finnas för att 

ekonomiskt kunna kompensera vår förening fört ex 

framställan av nya kartor? 

Med anledning av ovanstående anser vi att 

områdena 10, 13, 14, 15 och 17 inte ska finnas med 

på översiktsplanen. 

med flera anläggningar i den östra delen av Vetlanda, 

Illharjens naturreservat och rekreationsområdena vid 

Östanå/Sandlandet i söder och befintliga 

verksamhetsområden i norr. Kommunen gör samtidigt 

bedömningen att det inom den befintliga 

bebyggelsestrukturen inte finns möjlighet att 

tillgodose framtida behov av bostäder, grönområden, 

områden för handel, industri och andra verksamheter.  

I planförslaget redovisas en bostadsexploatering i den 

norra delen av Norget, från järnvägen till den 

befintliga gång- och cykeltunneln under Västerleden 

vid Lövhagsvägens förlängning. Den södra delen ner 

mot befintligt verksamhetsområde pekas i 

planförslaget ut som rekreationsområde. Detta 

rekreationsområde är också tänkt att utgöra ett stråk 

ut i ett större omland. Områdena ägs av kommunen. 

I samrådsversionen av planförslaget redovisas i karta 

området för bostadsbebyggelse schematiskt. Av 

områdesbeskrivningen och riktlinjerna för fortsatt 

planering beskrivs dock att inom området för 

bostadsbebyggelse ska finnas stråk och grönområden 

som förbinder den befintliga och den nya bebyggelsen 

med kringliggande naturområden i väster och 

nordväst. I det området redovisas också ett framtida 

rekreationsområde. 

Sandlandet-Byabergs 

samfällighetsförening 

Sandlandet-Byabergs samfällighetsförening bildades 

i februari 2013, i det följande kallad föreningen. 

Föreningen förvaltar Vetlanda Kråkegård ga:2, dvs 

Den fördjupade översiktsplanen gör inga 

ställningstagande angående vem som är huvudman 

för vägar. Detta sker i samband med 

Nej. 
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enskilda vägen från Ryningsvägen till Sandlandet , 

Aludden och Byaberg, i det följande kallad vägen. 

Ägare till fastigheter i anslutning till vägen utgör 

föreningens medlemmar. 

Före bildandet av föreningen förvaltades vägen av 

Vetlanda kommun, i det följande kallad kommunen. 

Sedan vägen övertogs våren 2013 har föreningen 

lagt ner omfattande arbeten på vägen. Dess 

bärighet har förbättrats genom ombyggnad av 

undergrunden. Breddning har skett på vissa 

sträckor. Mötesplatser och vändplatser har byggts. 

Diken har grävts och trummor har byggts för 

avledning av ytvatten. Vägens yta har belagts med 

en typ av oljegrus. Investeringskostnaderna utgör 

sammanlagt 1 586 642:-. Dessa har delvis 

finansierats med statliga och kommunala bidrag om 

sammanlagt 505 494:-. Föreningens 

investeringskostnader efter avdrag för nämnda 

bidrag utgör således I 081 148:-. Dessa har 

finansierats genom banklån, som samtliga 

medlemmar ansvarar för. 

Enligt kartan över kommunens föreslagna 

fördjupade översiktsplan planeras ett 

bostadsområde norr om vägen och ett 

bostadsområde söder om vägen, nr13 och nr 14 på 

kartan. Som anslutningsväg från Ryningsvägen till 

dessa två områden anges föreningens väg. 

detaljplanläggning. Kommunen har för avsikt att träffa 

föreningen vid ett senare tillfälle. 
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Såvitt vi förstår kommer gatorna inom de två 

föreslagna bostadsområdena att ha kommunalt 

huvudmannaskap varför det inte är aktuellt med 

anslutning av några fastigheter där till föreningen. 

Föreningen får härmed tillkännage att så länge 

vägen förvaltas av föreningen motsätter sig 

föreningen att vägen nyttjas som anslutningsväg till 

de två föreslagna bostadsområdena. 

För tydlighets skull vill vi påpeka att vi med denna 

skrivelse inte tar ställning till de två föreslagna 

bostadsområdena i sig utan önskar endast ta upp 

frågan angående vägen ifall planen beträffande 

bostadsområdena vinner laga kraft. 

Avslutningsvis vill vi föreslå att ett sammanträffande 

äger rum mellan föreningen och kommunen för att 

klargöra ståndpunkterna och eventuellt finna en 

lösning som parterna kan godta. 

Anonym Öppna upp Laserttsgatan igen i båda riktingar för 

bättre framkomlighet!!! 

De åtgärder som rör trafikfrågor för centrala Vetlanda 

behandlas i den fördjupade översiktsplanen för 

centrum, den så kallade Centrumplanen, antagen i 

kommunfullmäktige 2014. Åtgärden att enkelrikta 

Lasarettsgatan har sitt stöd i den planen. Det nu 

framtagna planförslaget för hela tätorten ändrar inte 

någon del av Centrumplanen. Synpunktslämnaren kan 

ej delges samrådsredogörelsen då synpunkten har 

skickats in anonymt.  

Nej. 
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Anonym Jag tycker att hela Skyttemossen ska renas från 

sopor och bebyggas med både låga och höga hus. 

Skyttemossen hanteras inte i denna plan då detaljplan 

för området redan är antagen. Antagen detaljplan 

möjliggör en liknande utveckling av området som 

synpunktslämnaren förespråkar. Synpunktslämnaren 

kan ej delges samrådsredogörelsen då synpunkten har 

skickats in anonymt. 

Nej. 

Roland och Anita 

Bång 

Vi tycker inte om det föreslagna området nr. 13. Vi 

anser att man bör lämna en kraftig korridor mellan 

den nuvarande sommarstugebebyggelsen med 

begränsad byggstorlek och en ny bebyggelse utan 

begränsningar, helst bör man lämna hela åkern med 

tillhörande stenmurar. 

Men vi ser med stor tacksamhet emot förslaget med 

gatubelysning utmed hela vägen då det är mycket 

mörkt i området nu. 

Inför granskningsskedet har följande ändringar gjorts 

för område 13, i planen angett som Södra 

Kråkegården 1: Exploateringsområdet för ny 

bostadsbebyggelse avgränsas till att endast innefatta 

åkermarken öster om stenmuren, mot Ryningsvägen. 

Ändringen grundas dels i de synpunkter som 

inkommit på planförslaget, dels på de slutsatser som 

redovisas i genomförd kulturhistorisk förstudie. 

Förstudien, som inkom till kommunen efter 

samrådstiden, anger att den sydvästra delen av 

föreslaget exploateringsområde bör utgå, alternativt 

anges som naturmark, för att beakta de arkeologiska 

värden som finns i området. Beträffande stenmurarna 

framgår av riktlinjerna för fortsatt planering i 

samrådsversionen av planförslaget att dessa i 

möjligaste mån ska bevaras och integreras i 

bostadsområdet. Frågan behandlas vidare vid 

detaljplanläggning. Gatubelysningen som hänvisas till 

är inte en del av förslag till fördjupad översiktsplan 

utan finns redovisat i en grov visionsskiss över 

området. Den slutliga utformningen av området 

kommer att hanteras i framtida detaljplaneläggning.    

Ja. 
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Anita England Förstår inte hur man kan planera för förskola vid 

Mela Kvarn. Efter sommaren 2017 stod kommunens 

repr i VP och var nöjda med att fått bort trafiken 

från Mossgårdsvägen. Sen lägger man förslag som 

innebär att området åter ska trafikeras men nu på 

Melavägen utmed Emån. VANSINNIGT! Enligt 

översiktsplanen är det Grönstråk, vattentäkt och 

historiskt intresse som berörs Dessutom ska alla 

barn som går/cyklar från Stensåkra och Stens väg 

korsa den tänkta dragningen med dess ökade trafik. 

Bodde själv på hörnet Melavägen/ Källvägen på 80-

talet, redan då med för högt tryck på trafiken. Lägg 

förskolan på Ekängen! 

 

Kommunen anser att föreslagen placering ligger 

lämpligt till i förhållande till ny och befintlig 

bebyggelse, i anslutning till områden där barnfamiljer 

bor och områden som över tid kommer att genomgå 

generationsväxling. Föreslagen plats medför att större 

delen av den östra delen av Bäckseda kan nå 

förskolan via gång- och cykelväg utan att behöva 

korsa trafikerade vägar, främst Bäcksedavägen. Detta 

gäller även för området vid Stens väg/Kantarellvägen, 

även om avståndet dit är längre. Även om 

bilanvändandet idag är högt i kommunen och i 

tätorten behöver planeringen utgå från att 

målpunkter såsom till exempel förskolor är tillgängliga 

med mer hållbara färdsätt. Kulturmiljön i området och 

närheten till Illharjen utgör en tillgång för 

verksamheten och barnens utveckling. Förskolans 

placering bedöms inte påverka kulturmiljön negativt. 

Sammantaget gör kommunen bedömningen att 

lokaliseringen är strategisk och lämplig för förskola. 

 

Nej. 

Laila och Per-Olov 

Eriksson 

Ni skriver själva på sid. 19 i planen att "Boende och 

närmiljön påverkar i hög grad människors hälsa....... 

Närmiljön påverkar dessutom beteenden som fysisk 

aktivitet , utevistelse och barns lek och rörelse". 

Utvecklingsområde nr 10 "Norget norra" skulle ta 

bort ett mycket frekvent rekreationsområde.  

För att motion ska bli av är det viktigt att det finns 

möjligheter till detta i närheten av bostaden. Ur 

För område 10, i planförslaget benämnt Norget Norra, 

finns en intressekonflikt mellan föreslagen 

markanvändning och det som området används för 

idag, bland annat rekreation och motion.  

Området pekas ut som möjligt exploateringsområde 

för bostadsbebyggelse av bland annat följande 

anledningar:  

Nej. 
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miljösynpunkter det också viktigt med "gröna 

lungor" i bebyggelse. Vi vill att område 10 behålls 

som det är idag. Skulle nr 10 ist. placeras väst-

nordväst om där det är planerat idag skulle många 

fler få ett lättillgängligt rekreationsområde. Dagens 

motionsspår behöver bevaras. Det används flitigt av 

gångare, joggare, löpare, hundägare. Kan vi få 

fortsäta göra det sparas det in mycket av framtida 

kostnader för dålig hälsa. Att det används mycket 

beror nog till en del på att man slipper ta bilen för 

att nå det. 

 

I anslutning till tätorten finns ett antal begränsningar 

som kommunen måste beakta i den fysiska 

planeringen. Det rör sig bland annat om 

bullerproblematiken runt motorstadion med flera 

anläggningar i den östra delen av Vetlanda, Illharjens 

naturreservat och rekreationsområdena vid 

Östanå/Sandlandet i söder och befintliga 

verksamhetsområden i norr. Kommunen gör samtidigt 

bedömningen att det inom den befintliga 

bebyggelsestrukturen inte finns tillräckliga 

möjligheter att tillgodose framtida behov av bostäder, 

grönområden, områden för handel, industri och andra 

verksamheter.  

Område 10 är ett viktigt område i den 

utvecklingsstrategi som redovisas i planförslaget som i 

korthet förespråkar en sammanhållen bebyggelse och 

att utvecklingen av tätortens bostadsområden 

långsiktigt behöver ske västerut, mer långsiktigt även 

österut snarare än som idag i norr och söder.  

I planförslaget redovisas en bostadsexploatering i den 

norra delen av Norget, från järnvägen till den 

befintliga gång- och cykeltunneln under Västerleden 

vid Lövhagsvägens förlängning. Den södra delen ner 

mot befintligt verksamhetsområde pekas i 

planförslaget ut som rekreationsområde. Detta 

rekreationsområde är också tänkt att utgöra ett stråk 

ut i ett större omland. Områdena ägs av kommunen. 
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I samrådsversionen av planförslaget redovisas i karta 

området för bostadsbebyggelse schematiskt. Av 

områdesbeskrivningen och riktlinjerna för fortsatt 

planering beskrivs dock att inom området för 

bostadsbebyggelse ska finnas stråk och grönområden 

som förbinder den befintliga och den nya bebyggelsen 

med kringliggande naturområden i väster och 

nordväst. Vidare finns inom området fornlämningar 

som kommunen i den fortsatta planeringen ska ta 

hänsyn till. Detta kan bland annat innefatta att delar 

av i samrådsversionen utpekat område bevaras som 

naturmark.  

Kommunen har i tidigt skede undersökt möjligheterna 

att förlägga bostadsbebyggelse väst och nordväst om 

nu föreslaget område. Kommunen gör bedömningen 

att en sådan framtida bebyggelsestruktur med längre 

avstånd till den befintliga tätorten och dess 

målpunkter skulle innebära ett större bilberoende. 

Vidare utgörs stora delar av området åt norr av 

brukningsvärd jordbruksmark som i möjligaste mån 

ska bevaras.  

Planförslaget som redovisat i samrådsversionen 

ändrar kommunens översiktsplan från 2010. I 

översiktsplanen är området, från befintliga 

verksamheter i söder till järnvägen i norr, avsatt som 

exploateringsområde för verksamheter, såsom 

industri, handel och kontor. 
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Anneli Eriksson Åsikt om översiktsplanen vid Sandlandet och 

Östanå. Attraktiva områden är väl meningen att alla 

ska kunna utnyttja och inte förstöras av bebyggelse 

Det är väl något för Kultur och fritidsnämden att bra 

Rekriationsområden finns. Man kan ju fortfarande 

gå genom skogen som finns kvar mellan Sandlandet 

och Östanå . Tänk på att alla behöver skog och natur 

för Berikande Livskvalite! Och inte bara för några 

husförtag och byggherrar som har råd att bygga vid 

vattnet. Förstör inte den lilla skog som finns kvar där 

kan man få lugn och ro efter stressiga dagar och 

njuta av naturen. Även allt djur och fågelliv kommer 

att försvinna. Skogen tar hand om luftföroreningar 

och ökar luftkvaliten som bidrar till att folk mår 

bättre, så förstör inte Sandlandet med bebyggelse. 

Ekosystemet rubbas vid bebyggelse. Tänk efter före 

på den lilla skog och natur som finns kvar här, låt 

denna vackra natur finnas kvar för oss alla går ej att 

återställa om man bebygger dessa områden. Många 

säger att det inte finns mycket skog kvar att utnyttja 

till aktiviteter på så var rädd om det som finns. Det 

är bra för det uppväxande befolkningen att kunna 

leka och vistas i skogen. Låt detta vara ett bra 

attraktivt, rekriationsområden för alla. Om ni 

bebygger detta området försvinner den naturliga 

skogs och lantmiljön som alla behöver 

Två områden redovisas för bostadsändamål i området 

vid Sandlandet. Det ena ligger på norra sidan av vägen 

in mot Sandlandet, i direkt anslutning till 

Ryningsvägen och består av skog, delvis i sluttande 

terräng. Det andra området ligger på södra sidan av 

samma väg och utgörs av åkermark. Det norra 

området är avsatt för bostadsändamål sedan tidigare i 

den kommunomfattande översiktsplanen och anses 

vara lämpligt för mindre bostadsexploateringen även i 

detta planförslag. Det södra området är del av ett i 

översiktsplanen redovisat ”utredningsområde” som 

innefattar ett betydligt större område, varav större 

del utgörs av skog. Med undantag för den del som 

utgör åkermark i anslutning till Ryningsvägen, utgår 

detta utredningsområde ur bostadsplanerna i nu 

framtaget förslag för aktuellt område. Kommunen gör 

bedömningen att de två mindre exploateringar som 

nu föreslås kan exploateras utan större påverkan på 

de naturvärden som finns i området. Enligt den 

naturvårdsinventering som är gjord finns de stora 

naturvärdena i den södra delen av området som i 

planförslaget avsätts för rekreation. Kommunen 

kommer att arbeta med att förbättra entréerna till, 

och stråken inom området för att säkerställa fortsatt 

god tillgänglighet för allmänheten. Övriga delar av 

Sandlandet/Östanå avsätts som rekreationsområde 

där inga nya byggrätter tillskapas.       

Nej. 
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Bo Fransson Jag har tagit del av den samrådshandling benämnd ” 

Fördjupad översiktsplan för Vetlanda tätort” som 

innehåller 115 tätskrivna sidor. Planens intentioner 

är säkert bra men språk, beskrivningar, mål, visioner 

känns som att planförfattarna tagit höjd för att inte 

glömma något oavsett om det gäller Mänskliga 

rättigheter och folkhälsa eller miljö, hälsa och 

säkerhet. Planen är inte lättillgänglig för den 

enskilde samhällsinvånaren. Frågan är om våra 

politiker har tid och ork att ta sig genom den 

omfattande textmassan och utifrån den kunna ta 

ställning hur Vetlanda tätort skall utvecklas. 

Innehållet i en översiktsplan, inklusive fördjupade 

översiktsplaner, regleras inte i plan- och bygglagen. 

Det står kommunen förhållandevis fritt att hantera 

vilka frågor som särskilt ska belysas. Vissa aspekter 

ingår dock som obligatoriska i en översiktsplan, 

däribland hälsa och säkerhetsaspekter och miljö- och 

klimataspekter.  

Kommunen har under samrådstiden gjort möjligt för 

allmänhet, politiker och andra intressenter att ta del 

av och diskutera planförslaget med ansvariga politiker 

och tjänstemän, bland annat genom den utställning 

som genomfördes i InfoCenter under mars månad 

2018. Planförslaget har också redovisats för de 

politiska partigrupperna och i kommunens nämnder. 

Inför granskningsskedet har vissa ändringar gjorts i 

syfte att förtydliga planförslaget.    

Nej. 

Bo Fransson Den fördjupade översiktsplanen, vad jag förstår, 

handlar i grunden om hur Vetlanda tätort skall 

utvecklas, hur nya bostadsområden och 

industriområden skall tas fram. Jag tycker det är bra. 

Om kommunen önskar expandera i en viss riktning 

så ser man till att planlägga och köpa in ny mark 

som kan användas för nya bostadsområden och 

industriområden. Det som förvånar, är att i 

samband med planering för Vetlanda tätort så 

flyttar man ut planområdet till att gälla områden 

som ligger långt utanför tätorten och som 

egentligen inte har något samband med tätortens 

Plangränsen har inför granskningsskedet ändrats till 

att endast innefatta det område som i 

samrådsversionen redovisas som tätortszon och 

randzon. Beskrivningarna och frågor som rör 

markanvändningen av områden utanför denna 

avgränsning blir således en fråga för den 

kommunomfattande översiktsplanen då det ingår i 

kommunens uppgift att redovisa mark- och 

vattenanvändningen för hela kommunens yta.  

 

Ja. 
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utveckling.  I planområdet läggs in områden som 

ligger 8-9 km från tätorten och inte har det minsta 

med tätortens utveckling att göra. I planen anges att 

områden längs sjöar och vattendrag har höga 

kulturella värden samt att dessa skall skyddas för att 

trygga allmänhetens friluftsliv. Vidare anges vikten 

av att den agrara historien skall bibehållas och att 

jordbruksmark skall sparas. Samtidigt föreslås att 

rekreationsområden och jordbruksmark i på 

nuvarande kommunal mark får tas i anspråk för 

exploatering. Bl.a. anges exempelvis att 

friluftsområdet Östanå skall ”utvecklas” genom att 

nuvarande sommarstugetomter omvandlas till 

permanentbostäder. Allmänhetens tillträde till 

friluftsliv eller att komma nära vattnet har då inte så 

stor betydelse. På Södra Kråkegården tas både 

jordbruksmark och rekreationsområden i anspråk 

för exploatering. Denna exploatering skall kunna 

kompenseras genom att privat mark tas i anspråk 

utan diskussion om följder och konsekvenser. 

Omvandling av Östanå stugområde är pågående och 

är ett resultat av den tomtförsäljning som har 

genomförts under senare år. Det ligger i kommunens 

ansvar att reglera byggrätten i sådana områden. Detta 

sker genom detaljplaneläggning och de riktlinjer som 

ingår i samrådsförslaget till fördjupad översiktsplan 

utgår därför i kommande granskningsversion. 

 

Det är inte kommunens intentioner att 

kompensationsåtgärder för framtida exploateringar 

uteslutande ska ske på privat mark. Det är snarare ett 

förhållningssätt som ska påverka kommunens 

planering och markförvärv.  

  

 

  

Bo Fransson I den Fördjupade översiktsplanen för Vetlanda tätort 

har man lagt in en randzon som sträcker sig  ca 1 km 

runt om hela Grumlan, Norrsjön och Flögen. I planen 

finns inga rimliga motiveringar varför planområdet 

utsträckts till dessa områden. På sid 101 har angivits 

att randzonen ” utgör den närmaste omgivande 

marken runt tätortszonen och är särskild viktiga för 

tätortens långsiktiga utveckling. Inom randzonen ska 

I samrådsversionen av planförslaget innefattar 

planområdet det område som beskrivs i synpunkten. 

Randzonen utgör ett betydligt mindre område varav 

delar utgör kommunalägd mark medan andra är i 

privat ägor. Syftet med den fördjupade 

översiktsplanen är, utöver att redovisa framtida 

utvecklingsområde, att ge vägledning i efterföljande 

plan- och bygglovärenden. Det är därför i kommunens 

Ja. 
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restriktivitet råda för tillkommande bebyggelse med 

undantag för områden för tätortsnära lantliga 

boende.”  I planen anges lite mer översiktligt att 

man vill behålla de gamla herrgårdsmiljöerna. Det 

hänvisas även till Natura 2000 och Riksintressen. Om 

dessa finns så finns väl ingen anledning ytterligare 

begränsa dessa. Vidare skrivs på något ställe att 

”randzonen” är till för att människor i tätorten skall 

ha tillgång till bostadsnära natur. Är det så att 

privata markägare i närheten av tätorten skall 

upplåta sina marker för stadsbornas 

naturupplevelser – medan kommunen exploaterar 

sina grön- och rekreationsområden? 

intresse att redovisa ett generellt förhållningssätt för 

mark- och vattenanvändningen inom planområdet. 

Randzonen är i planförslaget avgränsat så att den 

inkluderar det som vid en framtida utbyggnad enligt 

planförslaget kommer att utgöra tätortens direkta 

omland. Detta är viktigt för kommunen att beakta vid 

eventuella markförvärv/markförsäljning liksom vid 

bygglovärenden och planläggning redan idag.   

Bo Fransson Jag anser att den s.k. randzonen kring sjöarna 

Grumlan, Norrsjön och Flögen inte har något 

berättigande i den ”Fördjupade översiktsplanen för 

Vetlanda tätort”. Det behövs inga kommunala 

pekpinnar för hur området utanför Vetlanda tätort 

skall utvecklas. Min bedömning är att varje 

markägare ser till att skapa ett varierat landskap 

med höga kulturmiljövärden. Alla har att förhålla sig 

gällande lagstiftning och dessutom finns det ett 

egenintresse att behålla och utveckla fastigheternas 

egna kulturvärden. I planen ”pratas” om 

herrgårdsmiljöer. Vad menas med herrgårdsmiljöer? 

Ser man på de gamla herrgårdarna i Näsby socken, 

(som ligger inom randzonen) kan man se att flera av 

de gamla herrgårdarna inte finns kvar. De är 

Randzonens utbredning innefattar inte de områden 

som synpunkten hänvisar till.  

 

Översiktsplanen ska redovisa allmänna intressen och 

hur planförslaget förhåller sig till och påverkar dessa. I 

de allmänna intressen som redovisas i lagstiftningen 

ingår bland annat kulturmiljövärden. Kommunen har 

valt att benämna delar av sådana miljöer som 

sammantaget hyser stora kulturmiljövärden som 

herrgårdsmiljöer på grund av deras historia.  

I planförslaget redovisas hur kommunen ska förhålla 

sig till kulturmiljövärden även inom tätorten, inklusive 

hur kulturhistoriskt intressanta byggnader ska 

hanteras vid förändring.    

Nej. 
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uppdelade, avstyckade och består idag av flera 

fastigheter. Ingen av de gamla ”herrgårdarna” 

bedriver eget jordbruk idag utan är utarrenderade 

som sidoarrenden. Många ladugårdar står idag 

tomma utan djur. Det har faktiskt skett en 

förändring och förnyelse. Precis som allting annat i 

samhället så har den agrara verksamheten 

förändrats. Känns lite märkligt att när man kommer 

utanför själva tätorten skall den agrara historien 

bevaras och allt skall bliva som förr medan det inom 

tätorten inte är så viktigt att bevara äldre byggnader 

och områden. Jag har svårt att förstå varför 

randzonen på västra sidan om Grumlan och 

Norrsjön och området kring Flögen överhuvudtaget 

finns med i den fördjupade översiktsplanen. Det 

saknas tydliga motiv för detta. 

Bo Fransson Min uppfattning är att den föreslagna ”Fördjupade 

översiktsplanen för Vetlanda tätort” bör förenklas 

och konkretiseras med mer tydliga mål för själva 

tätortens utveckling. När man läser planen känns 

det som att allt skall med och inget får glömmas. 

Den nedskrivna planen kommer att vara omöjlig att 

följa upp. Det borde räcka med planförslag i kap 3 

och hur dessa skall genomföras i kap 6.  

Minska ned planområdet till områden kring 

Vetlanda tätort och lämna över utvecklingen av den 

s.k. randzonen till de privata markägare som under 

flera hundra år skött detta på bra sätt. 

Kommunen delar inte uppfattningen om att endast 

kapitel tre och kapitel sex kan utgöra förslag till 

fördjupad översiktsplan. Flertalet av de övriga kapitel 

som utgör kommunens förslag anses vara 

obligatoriskt innehåll i en översiktsplan. Vissa 

förtydliganden och redaktionella ändringar har gjorts i 

syfte att göra dokumentet mer lättillgängligt.  

Planområdets geografiska avgränsning har ändrats 

inför granskningsskedet.    

Nej. 

598



49 
 

Synpunktslämnare Synpunkt Kommunens kommentar Medför ändring i 

planförslag inför 

granskning 

 

Tommy Glans Kvalifiserat vansinne att bygga förskola vid Mela 

Kvarn. Ryningsvägen är det bästa alternativet. Bättre 

upptagningsområde och samordningsvinster med 

redan befintlig förskola. Mela området är ekviation 

och där blir inga nya hus byggda. Trafiken utmed 

Emån är ju också en nackdel. Ryningsvägen så 

slipper vi även den gamla ladugården. 

Kommunen gör bedömningen att det i södra 

förskolområdet bör finnas en viss geografisk spridning 

på de två förskolorna. Föreslagen placering i 

Melavägens förlängning innebär att områdena öster 

om Bäcksedavägen får god tillgänglighet till förskola 

på rimliga gång- och cykelavstånd. Kommunen har 

som utgångspunkt i planeringen att underlätta för att 

kunna gå och cykla till arbete och skola (inklusive att 

lämna på förskola).  

Enligt verksamheten finns inga samordningsvinster i 

att lägga två enheter intill varandra. 

Nej. 

Bengt Hesslekrans Har tagit del av översiktsplanen. Blir imponerad, 

förvånad och besviken. Då jag ser att det är över 110 

sidor blir jag matt. Jag har försökt att så noggrant 

som möjligt ta del av varje avsnitt. Då jag börjar läsa 

blir jag glad, där det står att "Vetlanda Kommun 

skall värna om värdefulla parker och 

friluftsområden". Läser jag vidare kan jag konstatera 

att vi inte kan ha några värdefulla parker eller 

friluftsområden. Allt skall ju bebyggas. Eller så är det 

olika personer, som inte har talat med varandra, 

som gjorde de olika avsnitten av planen. Troligtvis är 

det tänkt, att eftersom det uppväxande släktet bara 

sitter med datorn, behövs inte några grönytor i 

framtiden. Läser även på ett annat ställe att "gröna 

miljöer bidrar till att göra Vetlanda attraktivt". Detta 

är nutid. 

Planförslaget är framtaget av en arbetsgrupp med 

stöd av ett omfattande planeringsunderlag som bland 

annat behandlar Vetlandas grönstruktur idag och i 

framtiden med beaktande av föreslagna 

utvecklingsområde. Den framtida grönstrukturen 

redovisas på liknande sätt som 

exploateringsområdena i karta med tillhörande 

områdesbeskrivningar i särskilt avsnitt och 

tillsammans med övriga markanvändningsanspråk i en 

samlingskarta. Kommunen delar inte synpunkten att 

alla värdefulla parker och friluftsområde kommer att 

bebyggas.  

Nej. 
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Synpunktslämnare Synpunkt Kommunens kommentar Medför ändring i 

planförslag inför 

granskning 

Framtiden skall inte bidraga till detta. 

För att komma till utvecklingsområdena, 

kommenterar jag varje för sig. + framför är godkänt 

och - underkänt. 

Bengt Hesslekrans Område 1. Här kan inte kommunen göra så mycket, 

då de flesta byggnader är privatägda. Dock kan man 

hålla ner på höjden av byggnaderna, så att solen 

fortfarande kan komma ner på gatuplan. Kvarteret 

Vesslan kan inte stå obebyggt i ytterligare 50 år. Där 

måste kommunen agera. Även Stationsgatan 9 

måste kommunen kunna påverka, så att det inte 

står en byggnad och skämmer ut city. 

Synpunkterna rör centrumområdet som behandlas 

särskilt i redan antagen plan (Centrumplanen). 

Centrumplanen redovisar kvarteret Vesslan som en 

möjlig exploateringsyta för bland annat 

bostadsändamål.  

Nej. 

Bengt Hesslekrans + 2. Att det blir förtätning där, har nog inte många 

synpunkter på. 

Synpunkten rör förslagen för del av Målaregårdens 

industriområde. Synpunkten noteras.  

Nej. 

Bengt Hesslekrans + 3. Även detta området berör inte så många, vad 

gäller boende eller rekreation. Bra om det ses över. 

Dock saknar jag en kommentar om kvarteret 

Polhem, som bör kunna inrymma antingen bostäder 

eller kommunal verksamhet. 

Synpunkten rör förslagen för Brogårds 

industriområde. Kvarteret Polhem har under 

framtagandet av planförslaget prövats för 

bostadsändamål. På grund av närheten till befintliga 

industrier anses kvarteret ej lämpligt för sådan 

markanvändning. I områdesbeskrivningen på sidan 69 

av samrådsversionen står följande: ”Längs  

Magasinsgatan föreslås en långsiktig omvandling  

till mer renodlad kontorsverksamhet som kan dra 

nytta av närheten till stadskärnan och resecentrum”. 

Nej. 

Bengt Hesslekrans -4. Här börjar det, med i anspråkstagande av 

rekreation och friluftsområden. Vilket härligt 

område att vistas i och kunna plocka bär i, så nära 

Synpunkten rör område 4, Tomasbacken.  

Inför granskningsskedet har planförslaget ändrats och 

området utgör ej längre del av planförslaget. Detta då 

Ja. 
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Synpunktslämnare Synpunkt Kommunens kommentar Medför ändring i 

planförslag inför 

granskning 

stan. Börja inte att nagga i området. Då kommer det 

att försvinna helt. 

kommunen inte anser att föreslagen 

bostadsbebyggelse är lämplig i området på grund av 

pågående markanvändning.   

Bengt Hesslekrans -5. Varför ta bort möjligheten till spontanlek och 

närheten till lite skogsmark? I detta området finns 

Lasarettsgatan 26-28, som står som sopstationer. 

Varför finns ingen plan där? 

Synpunkten rör område 5, Kantarellvägen. 

Området anses tåla en mindre exploatering i 

anslutning till befintlig bebyggelse. Enligt riktlinjerna 

för fortsatt planering ska kommunen verka för att en 

framtida exploatering bidrar till en större variation i 

områdets bostadsbestånd vilket kommunen ser som 

viktigt i att utveckla denna del av tätorten. 

Planförslaget innehåller generella riktlinjer för 

tätortszonen som kan tillämpas på områden som inte 

pekas ut som exploateringsområde i planförslaget 

men som kan bli aktuella för byggnation i framtiden. 

Området som synpunkten hänvisar till bedöms kunna 

hanteras inom dessa riktlinjer.      

Nej. 

Bengt Hesslekrans -6. Obegripligt. En fri yta för spontanlek coh en 

möjlighet att se Kvarndammen. Här är ett exempel 

på att de olika avsnitten, i planen inte synkar med 

varandra. En "grön miljö" som försvinner. 

Synpunkten rör område 6, Mellangården.  

Endast del av området föreslås som 

exploateringsområde. Grönstråk och möjligheten till 

spontanlek liksom den befintliga lekplatsen bedöms 

inte påverkas negativt av förslaget.    

Nej. 

Bengt Hesslekrans + 7. Eftersom ladugården inte får ligga kvar, kan väl 

4-5 villor få plats. Men skall även hagarna bebyggas, 

kan vi släcka elljusspåret och stänga milspåret. Även 

Tjejlunken kommer OK Njudung lägga ner, då det 

inte finns möjligheter att genomföra det. 

Synpunkten rör område 7, Mellangårdsladugården. 

Planförslaget redovisar en exploateringsyta på cirka 

ett hektar. Det innefattar området där ladugården 

tidigare stod och området direkt öster därom. 

Avgränsningen är gjord för att inte inkräkta på de 

rekreativa värdena i området.  

Nej. 
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Synpunktslämnare Synpunkt Kommunens kommentar Medför ändring i 

planförslag inför 

granskning 

Bengt Hesslekrans + 8. Här finns det möjligheter om det görs med 

omsorg. Borgmästargatan 6 blev ju väldigt märkligt 

planerad. Där hade det gått att få rum med betydligt 

fler lägenheter. 

Synpunkten rör område 8, Gästgivaren. Synpunkten 

noteras. 

Nej. 

Bengt Hesslekrans + 9. Här har vi fått acceptera att rekreationsområdet 

naggats i kanterna. Skall det utökas måste det ske 

norrut och inte mer åt öster. 

Synpunkten rör område 9, Himlabackarna. 

Planförslaget redovisar inte någon ytterligare 

exploatering i området. 

Nej. 

Bengt Hesslekrans -10. Ett av de mer obegripliga områderna. Här har 

invånarna i staden, annekterat detta till ett 

rekreationsområde. Det kommer att förstöras 

fullständigt. Så tror någon tjänsteman, att det går 

att flytta detta till ett annat område. Vi, invånare, 

använder inte de områden vi blir tilldelade utan de 

vi själva vill utnyttja. Detta är ett sådant område. 

Bara glöm planerna där. Närheten till Tjustkulle, och 

all den friluftsverksamhet som bedrivs där, är ju 

bara ett argument. Det räcker för att skrota 

planerna på detta området. 

Synpunkten rör område 10, Norget Norra. 

För område 10, i planförslaget benämnt Norget Norra, 

finns en intressekonflikt mellan föreslagen 

markanvändning och det som området används för 

idag, bland annat rekreation och motion.  

Området pekas ut som möjligt exploateringsområde 

för bostadsbebyggelse av bland annat följande 

anledningar:  

I anslutning till tätorten finns ett antal begränsningar 

som kommunen måste beakta i den fysiska 

planeringen. Det rör sig bland annat om 

bullerproblematiken runt motorstadion med flera 

anläggningar i den östra delen av Vetlanda, Illharjens 

naturreservat och rekreationsområdena vid 

Östanå/Sandlandet i söder och befintliga 

verksamhetsområden i norr. Kommunen gör samtidigt 

bedömningen att det inom den befintliga 

bebyggelsestrukturen inte finns möjlighet att 

tillgodose framtida behov av bostäder, grönområden, 

områden för handel, industri och andra verksamheter.  

Nej. 
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Synpunktslämnare Synpunkt Kommunens kommentar Medför ändring i 

planförslag inför 

granskning 

Område 10 är ett viktigt område i den 

utvecklingsstrategi som redovisas i planförslaget som i 

korthet förespråkar en sammanhållen bebyggelse och 

att utvecklingen av tätortens bostadsområden 

långsiktigt behöver ske västerut, mer långsiktigt även 

österut snarare än som idag i norr och söder.  

I planförslaget redovisas en bostadsexploatering i den 

norra delen av Norget, från järnvägen till den 

befintliga gång- och cykeltunneln under Västerleden 

vid Lövhagsvägens förlängning. Den södra delen ner 

mot befintligt verksamhetsområde pekas i 

planförslaget ut som rekreationsområde. Detta 

rekreationsområde är också tänkt att utgöra ett stråk 

ut i ett större omland. Områdena ägs av kommunen. 

I samrådsversionen av planförslaget redovisas i karta 

området för bostadsbebyggelse schematiskt. Av 

områdesbeskrivningen och riktlinjerna för fortsatt 

planering beskrivs dock att inom området för 

bostadsbebyggelse ska finnas stråk och grönområden 

som förbinder den befintliga och den nya bebyggelsen 

med kringliggande naturområden i väster och 

nordväst. Vidare finns inom området fornlämningar 

som kommunen i den fortsatta planeringen ska ta 

hänsyn till. Detta kan bland annat innefatta att delar 

av i samrådsversionen utpekat område bevaras som 

naturmark.   

Planförslaget som redovisat i samrådsversionen 

ändrar kommunens översiktsplan från 2010. I 
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Synpunktslämnare Synpunkt Kommunens kommentar Medför ändring i 

planförslag inför 

granskning 

översiktsplanen är området, från befintliga 

verksamheter i söder till järnvägen i norr, avsatt som 

exploateringsområde för verksamheter, såsom 

industri, handel och kontor. 

Bengt Hesslekrans -11. Argumenten på punkt 10 gäller även här. Området utgår som bostadsområde i kommande 

granskningsversion av planförslaget. 

Ja. 

Bengt Hesslekrans + 12. Det mest kreativa förslagen av alla. Detta har 

jag föreslagit ett antal gånger, men alltid fått svaret 

att det är för besvärligt att dra ledningar dit och att 

det är för kuperat. Nu är det väl endast vi 

orienterare och en del hundfolk som använder 

området. Lägg all kraft på att planlägga hela 

området, med möjligheter till höjdskillnader, så 

kommer detta att bli ett av de mest attraktiva 

områderna i Vetlanda. 

Synpunkten rör område 12, Madhagen. Synpunkten 

noteras.  

Nej. 

Bengt Hesslekrans + 13. Detta är det enda området i Östanå-

Sandlandet, som inte påverkar rekreation om det 

bebyggs. Det går att gå ända till ladugården också 

om man vill. Gör detta rätt från början, så blir även 

detta ett fantastisk område. Det går även att 

använda en del av området på andra sidan å. 

Sluttningen bakom kyrkan. 

Synpunkten rör område 13, Södra Kråkegården 1.  

Inför granskningsskedet har området avgränsats 

ytterligare och innefattar nu inte den sydvästra delen 

av tidigare utpekat område. Detta utifrån 

fornlämningsbilden i området och inkomna 

synpunkter från närboende. 

Ja. 

Bengt Hesslekrans -14. Förstår inte varför vi inte, en gång för alla, kan 

konstatera att detta är ett rekreationsområde, som 

skall vara kvar. Lägg planerna i papperskorgen direkt 

och låt det ligga kvar där, så Ni inte retar upp oss fler 

gånger. 

Synpunkten rör område 14, Södra Kråkegården 2. 

Området är avgränsat för att minimera  negativ 

påverkan på möjligheterna till rekreation.   

 

Nej. 
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Synpunktslämnare Synpunkt Kommunens kommentar Medför ändring i 

planförslag inför 

granskning 

Bengt Hesslekrans -15. Även här ett förslag, som inte kan vara på allvar. 

Varför gå emot texterna på andra ställen i planen, 

och fördärva ett grönt område? 

 

Området utgår i granskningsversionen av 

planförslaget.  

Nej. 

Bengt Hesslekrans + 16. Ett område som passar alldeles utmärkt till 

bebyggelse om det görs på ett varsamt sätt. Behåll 

ekar och stenmurar. Detta kommer att bli ett härligt 

område. I nuvarande form används inte området till 

rekreation, så det kommer att tillföra mycket med 

bebyggelse. 

Synpunkten rör område 16, Ekängen. Synpunkten 

noteras.  

Nej. 

Bengt Hesslekrans -17. Ytterligare ett område, som måste kommit med 

av misstag. Stans största rekreationsområde. 

Närheten till motorstadion, skjutbanor och 

modellbilsbanan. Detta är argument som gör att 

området inte ens behöver tas upp för diskussion. 

Synpunkten rör område 17, Folkets Park. 

Kommunen anger som målsättning för den långsiktiga 

utvecklingen av bostadsbebyggelse att tätorten ska 

växa i västlig och östlig riktning. I dagsläget är 

exploatering för bostadsändamål i område 17 ej 

möjlig med hänsyn till den bullerproblematik som 

finns i området. Området utgår i 

granskningsversionen av planen men den långsiktiga 

riktningen av bostadsbebyggelse i västlig och östlig 

riktning kvarstår i utvecklingsstrategin. 

Ja. 

Bengt Hesslekrans -18. Kommer kommunen att utvidga verksamhet 

utmed r.v. 31, kommer en förbifart runt stan att 

snabbas på. Det kommer att innebära ett bortfall av 

turister i stan. Lägg inte mer verksamheter vid vägen 

som gör att belastningen på av och tillfart tilltar. 

Synpunkten rör område 18, Skärpet. Området avsätts 

för verksamheter, i första hand transportintensiva 

eller som av annan anledning bör lokaliseras längs det 

regionala vägnätet. Inför framtagandet av 

samrådshandlingarna genomfördes en 

handelsutredning som visar på att behovet av 

Nej. 
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Synpunktslämnare Synpunkt Kommunens kommentar Medför ändring i 

planförslag inför 

granskning 

ytterligare externhandel är begränsat under 

planperioden.  

Bengt Hesslekrans + 19. Ett område som behöver saneras. Det kan 

även utökas en del åt väster. Dock är det inte 

lämpligt att mer trafik, kommer att belasta 

Västerleden för av och tillfart. 

Synpunkten rör område 19, Nässja norra.  

Noteras.  

Nej. 

Bengt Hesslekrans -20. Varje utökning av området gör att 

rekreationsområdet i Östanå minskas. Dessutom 

belastas Västerleden av mer av och tillfartstrafik. 

Synpunkten rör område 20, Nässja södra. Synpunkten 

noteras.  

Nej. 

Bengt Hesslekrans -21. Här pågår ju en debatt redan. Istället för 

förskolan, skulle väl bostadsbebyggelse göra bättre 

nytta. 

Synpunkten rör område 21, Mossgård.  

Kommunen behöver planera för ny förskola i södra 

området. 

Nej. 

Bengt Hesslekrans -22. Återigen. Någon har sett en grönyta, som inte 

är bebyggd. "Här måste bebyggas med någonting". 

Jag blir trött. 

Synpunkten rör område 22, Sjukhusparken.  

Förslaget innebär att byggnaden där befintlig förskola 

finns rivs. Den föreslagna förskolan med tillhörande 

ytor bedöms rymmas inom det som idag utgör 

Esplanadens förskolområde.  

Nej. 

Bengt Hesslekrans + 23. Att utveckla Tjustkulle är ju utmärkt, men att 

försöka få in en skola i detta området verkar inte 

vettigt. Skolan skall ju ligga på samma sida av 

Nygatan, där invånarna bor. Skolan skulle ha 

planerats i de första etapperna av Molnet och 

Himlabackarna. 

Synpunkten rör område 23, Tjustkulle. 

Kommunen utreder möjligheten till lokalisering av en 

ny grundskola på längre sikt, i anslutning till de 

områden som redovisas i detta planförslag. Tjustkulle 

är ett av de alternativ som utreds.  

Nej. 

Bengt Hesslekrans -24. Varför inte tänka ett steg längre och lägga 

bostäder på andra sidan av bron över Emån? 

Visserligen ligger en skjutbana där, men 

verksamheten är väl inte så stor. Här finns oerhörda 

Synpunkten rör område 24, Upplanda.  

Området på andra sidan väg 125 redovisas som 

framtida utvecklingsstråk i utvecklingsstrategin.  

Nej. 
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Synpunktslämnare Synpunkt Kommunens kommentar Medför ändring i 

planförslag inför 

granskning 

möjligheter att utvecka Vetlanda åt detta hållet. 

Hade vi varit lite framsynta med detta hade nog inte 

Sandahls fått börja att använda bergtäckten där. 

Bengt Hesslekrans + 25. Ett av de bästa områderna i Vetlanda till att 

bebygga. Gamla platsen för kolhögarna, hade blivit 

ett av de trevligaste områderna i Vetlanda att 

bebygga. Om det görs med hänsyn till 

förutsättningarna, med talldungar och stenhögar. 

Närheten till Emån, men på landet. Motorbanan 

hörs visserligen då vinden ligger åt det hållet. Men 

den hörs ute i Bäckseda också, då vinden ligger åt 

det hållet. Försök att tänka lite bredare och låt 

bebyggelsen ske med lite distans till nästa område. 

Synpunkten rör område 25, Flugeby-Byestad.  

Noteras. 

Nej. 

Bengt Hesslekrans + 26. Aven detta ett område med fantastisk 

potential. Mycket vatten och härliga omgivningar. 

Minus är utfarten på väg 31. 

 

Synpunkten rör område 26, Föreda.  

Noteras. 

Nej. 

Bengt Hesslekrans + 27. Ytterliggare ett utmärkt område. Dock inte 

med närheten till vatten. Alla dessa områden ( 24-

27) skall inte användas bara till enstaka hus. De kan 

planeras som områden, med anlagda gator. Om 

detta inte görs innan de enstaka husen byggs, 

kommer det inte att gå att utveckla 

sammanhängande områden. 

Synpunkten rör område 27, Sandåkra.  

Områdena avsätts för mindre exploateringar och 

kommunen avser inte att utveckla dem till större 

bostadsområden.  

Nej. 

Bengt Hesslekrans + 28. Också ett område, som med varsam planering 

kan utvecklas. Här är dock mer utnyttjade 

Synpunkten rör område 28, Hökås. 

Noteras. 

Nej. 
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Synpunktslämnare Synpunkt Kommunens kommentar Medför ändring i 

planförslag inför 

granskning 

rekreationsområden och dessutom mycket gravar 

och stenrösen. Kanske ett område att avvakta med. 

Bengt Hesslekrans På det hela taget känns planen väl genomarbetad, 

men de stora visionerna saknas. Allt har gåtts 

igenom på ett grundligt sätt, men när planerna 

skulle läggas har kraften tagit slut. Så fort det finns 

ett område med grönyta, läggs någonting där. 

Hoppas att kraften räcker för att ta itu med 

efterarbetet och beslutet om planerna. Att de dåliga 

förslagen läggs där de hör hemma och att Ni lägger 

kraft på de användbara förslagen. Lycka Till. 

Vissa av de framförda synpunkterna tillgodoses i 

granskningsversionen. 

Ja. 

Rud Halldin Vid vårt möte med kommunen gällande byggnation 

vid Sandlandet, Byaberg och Aludden framkom att 

man från kommunens sida har planer på att uppföra 

vägbelysning från Ryningsvägen mot Byaberg och 

vidare till Östanå. Eftersom det finns fler vägar i 

området bör även dessa få vägbelysning uppförd. I 

annat fall är jag rädd för att man kan åberopa 

särbehandling. Om man från vår förenigs sida vill 

avstå belysning så bör man från kommunen lägga 

denna kostnad på att ta över väg och vägunderhåll. 

Förslaget om vägbelysning i området redovisas i en 

visionsskiss framtagen av Tekniska kontoret. 

Visionsskissen utgör inte del av förslag till fördjupad 

översiktsplan för Vetlanda vilket också framfördes vid 

mötet.  

Nej. 

Emelie Håkansson Förstår det som att det blir cykelväg till Korsberga! 

Vi bor i Simnatorp och ser fram emot en cykelväg. 

När planeras den vara klar? 

 

Trafikverket har fattat beslut om nedläggning av 

järnvägen mellan  Vetlanda och Åseda. Kommunens 

vilja är att anlägga cykelbana på banvallen från 

Vetlanda till  Korsberga. Den fördjupade 

översiktsplanen redovisar denna som framtida 

cykelbana men anger ingen tidsaspekt för 

genomförandet. Kommunen har för avsikt att arbeta 

Nej.  
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fram en Trafikplan där åtgärder som ny cykelbana 

mellan Vetlanda och Korsberga kommer att hanteras i 

mer detalj.  

Martin Kretz Förslag att i samband med byggnation av Gc-väg 

utmed Storgatan vid Tjustkulle kontakta gärna Ing2 

fältarbetsskolan som bygger g-c broar inom ramen 

för kaptenskursen. Kan vara en möjlighet. 

Noteras.  Nej. 

Katarina Bodén Lager Tycker att översiktsplanen har med stråk som inte är 

på kommunens mark. Att godtyckligt rita in ett 

sådant stort område som framledes kan påverka 

kostnader och tillstånd för byggnation är inte ok. 

Landsbygden har inte med Vetlandas 

tätortsöversiktplan att göra då det är folket på 

landsbygden som gör den levande. 

Tex delar av min mark (Hällinge 1:12) har ritats som 

naturstråk där jag bedriver ett aktivt skogsbruk. 

Naturstråk i en granplantering är inte lämpligt. Man 

säger att man vill bevara "Herrgårdsmiljön" men det 

är väl ändå ägaren som bevarar. 

De 4 tomter som skall komma till stånd vid gränsen 

Vetlanda kommun (Karlslund) Hällinge 1:12 borde 

vara med i detaljplanen. 

Den fördjupade översiktsplanen redovisar den 

långsiktiga utvecklingen av tätorten och ska vara 

vägledande för bland annat kommunens markpolitik, 

efterföljande planering och bygglovhantering. 

Planförslaget redovisar bland annat behov av framtida 

rekreationsområden, grönstråk och 

spridningskorridorer för den biologiska mångfalden, 

vilka samtliga är schematiskt redovisade. Vid behov av 

att anlägga olika former av ordnad rekreation på 

privat mark ska detta ske genom överenskommelse 

mellan kommunen och markägare. 

Beskrivningarna av olika miljöer har som syfte att visa 

på de värden som finns på platsen och som ska 

beaktas vid kommunala beslut.  

Beträffande de fyra tomter som synpunkten hänvisar 

till anser kommunen att de inte utgör del av 

föreslaget bostadsområde vid Madhagen men att de 

kan ingå i en framtida detaljplan för området.  

Nej. 

Mariette Lindström Jag är helt emot byggnation på åkermark nr 13 i 

Sandlandet.  

Inför granskningsskedet har områdets utbredning 

avgränsats. Den föreslagna bostadsexploateringen 

Ja. 
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Jag valde att bo just här för lugnet, åkermarken och 

de underbara stenmurarna. När man kör in på 

"vår"väg så är känslan att man är på landet. Så 

småländskt. Varje dag ser jag hare, rådjur, räv. 

Många sjöfåglar som mellanlandar här. Området är 

också tillgängligt för de som vill bo i villaområdet 

Kråkegården och känner för en promenad i skog och 

mark. 

Jag förstår inte hur man ska kunna ta hänsyn till 

rekreation och naturvärden om man bygger 15 stora 

villor! 

Åkrarna försvinner så klart. Djuren tar andra vägar. 

Belysning kommer upp. Mycket trafik på infarten till 

Sandlandet. Det borde finnas möjlighet att satsa på 

nya tomter längs med Friluftsväg-Ryningsvägen 

istället. 

begränsas till den östra delen av åkermarken, mot 

Ryningsvägen.  

 

Sammanhängande grönstråk är av stor betydelse för 

att växter och djur ska kunna sprida sig i landskapet. 

Genom att bebygga område 13 och 14 kan växt- och 

djurlivet komma att påverkas negativt i viss mån. 

Genom att, som planförslaget anger, ta stor hänsyn 

till befintliga naturvärden så som stenmurar, 

åkerholmar, kantzoner och angränsande lövskog 

minskar dock risken för negativ påverkan. Viktiga 

strukturer, biotoper och gamla träd längs Emån 

kommer att sparas. Genom kompensationsåtgärder, 

så som nya fårbeten och utveckling av lövskog i 

området, kan effekterna mildras ytterligare och så 

småningom öka. Med hänsyn till spridningskorridorer 

i detaljplaneskedet i kombination med planerade 

kompensationsåtgärder i området bedöms den 

biologiska mångfalden i området inte påverkas i 

nämnvärd omfattning.   

 

Jerry Lovén Angående den nya översiktsplanen vill vi bestrida 

byggnation på Södra Kåkegården område 13. Vi 

tycker det är ett fint rekreationsområde för hela 

Bäckseda och särskilt för de som bor i Sliparegården, 

Kråkegården, Norra Kråkegården, Östanskog, Västra 

Hult, Östanå stugby, Sandlandet, Aludden och 

Byaberg. Om behovet är så stort efter tomter i 

Inför granskningsskedet har områdets utbredning 

avgränsats. Den föreslagna bostadsexploateringen 

begränsas till den östra delen av åkermarken, mot 

Ryningsvägen. Övriga delar av Sandlandet, med 

undantag för område 14, är utpekat som 

rekreationsområde.  

Ja. 
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Bäckseda, varför inte bygga på åkrarna mellan 

Sliparegården och Kråkegården? En sak till att tänka 

på är generationsväxlingen i Bäckseda, det bor 

många äldre i sina hus. 

En inventering av möjliga områden där 

generationsväxling kan bli aktuellt är genomförd och 

har beaktats i framtagandet av planförslaget.  

Mats, Cecilia, Tindra, 

Tuva Lovén 

Med anledning av byggplaner i område 13 

Sandlandet, Byaberg och Aludden vill vi yttra oss om 

detta.  

Vi tycker att bygga på höger sida av vägen spelar 

ingen roll men på vänstersida vill vi helst inte att det 

bebyggs alls. Bygg längs Ryningsvägen istället. Vi har 

ju flyttat ut till Sandlandet för att det är lugnt och 

bra område som vi vill ha bevarat som det är med 

ängar och stenmurar. Man hör fågelsång och ser 

många olika fågelarter och mycket fåglar som 

häckar. Strövar även omkring rådjur och räv ibland 

kan man även se älg och utter. Med en ökad 

bebyggelse försvinner mycket av detta  

Det finns så många andra ställen att bygga på så låt 

oss få bevara detta fina område som det är. Det är 

mycket folk som är ute och går i denna fina miljö 

Inför granskningsskedet har områdets utbredning 

avgränsats. Den föreslagna bostadsexploateringen 

begränsas till den östra delen av åkermarken, mot 

Ryningsvägen.  

 

Sammanhängande grönstråk är av stor betydelse för 

att växter och djur ska kunna sprida sig i landskapet. 

Genom att bebygga område 13 och 14 kan växt- och 

djurlivet komma att påverkas negativt i viss mån. 

Genom att, som planförslaget anger, ta stor hänsyn 

till befintliga naturvärden så som stenmurar, 

åkerholmar, kantzoner och angränsande lövskog 

minskar dock risken för negativ påverkan. Viktiga 

strukturer, biotoper och gamla träd längs Emån 

kommer att sparas. Genom kompensationsåtgärder, 

så som nya fårbeten och utveckling av lövskog i 

området, kan effekterna mildras ytterligare och så 

småningom öka. Med hänsyn till spridningskorridorer 

i detaljplaneskedet i kombination med planerade 

kompensationsåtgärder i området bedöms den 

biologiska mångfalden i området inte påverkas i 

nämnvärd omfattning.   

Ja. 

Bernt Nilsson Anser att det behövs fler områden för 

verksamheter, särskild att området vid Brunnsgård 

Kommunen har i arbetet med planförslaget gjort 

bedömningen att vissa verksamheter som inte 

Nej. 
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som finns med i ÖP 2010 ska innefattas i förslaget. 

Järnvägen bör nyttjas bättre genom stickspår till 

industriområde, någon som behöver belysas bättre i 

planförslaget. 

nödvändigtvis måste ligga  i anslutning till tätorten 

kan lokaliseras till kransorterna, bland annat 

Ekenässjön. Detta kan ge positiva effekter för 

utvecklingen i dessa orter och kan, genom ökad 

arbetspendling, skapa ett bättre underlag för 

kollektivtrafikförsörjningen mellan centralorten och 

arbetsorterna. I Ekenässjön finns dessutom en god 

planberedskap i anslutning till järnvägen som kan vara 

lämplig för verksamheter med sådana 

transportbehov. Området vid Brunnsgård som 

utpekat i översiktsplan 2010 utgår för att inte försvåra 

för framtida bostadsbebyggelse på längre sikt.  

Mikael Nilsson Jag bor idag med min son i området som berörs av 

nr13 på utvecklingsplanen vad gäller nybyggnation 

och även om det är min mor som äger det idag så 

vet ja att hon är av samma åsikt som jag och tanken 

är att jag ska ta över det inom en snar framtid. 

Område 13 är som sagt helt förkastligt för min del 

då hela tanken med att jag flyttat dit är att få denna 

närheten till naturen. 

Jag har också gjort en tillbyggnad som är planerad 

efter ändamålet att ha en fri utsikt mot naturen 

utan närhet av annan bebyggelse åt det hållet och 

om detta genomförs så kullkastar det hela 

konceptet för mig. 

Det är ett väldigt rikt naturliv i sandlandet med 

mycket vilda djur som rör sig i området vilket jag är 

Inför granskningsskedet har områdets utbredning 

avgränsats. Den föreslagna bostadsexploateringen 

begränsas till den östra delen av åkermarken, mot 

Ryningsvägen.  

 

Av riktlinjerna för efterföljande planering framgår att 

stenmurarna och fornlämningen på åkern ska 

integreras i bebyggelsen. Byggrätter för det 

föreslagna området regleras vid detaljplanläggning.  

Sammanhängande grönstråk är av stor betydelse för 

att växter och djur ska kunna sprida sig i landskapet. 

Genom att bebygga område 13 och 14 kan växt- och 

djurlivet komma att påverkas negativt i viss mån. 

Genom att, som planförslaget anger, ta stor hänsyn 

till befintliga naturvärden så som stenmurar, 

åkerholmar, kantzoner och angränsande lövskog 

Ja. 
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planförslag inför 
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övertygad om kommer att minska om man bygger 

på yta 13. 

Finns även en liten vattendamm på mina grannars 

och min tomt där vi ofta får besök av olika sjöfåglar 

samt även andra djur.Har haft besök av Hägrar 

bland annat som jag vet är en ganska skygg fågel och 

de besöken tror jag skulle försvinna om man väljer 

att bygga där. 

Området hyser också en mängd gamla stenmurar 

som de boende i sandlandet alltid har tagit hänsyn 

till enligt gällande regler och jag har väldigt svårt att 

se att man ska kunna utföra en bebyggelse där utan 

att det kommer att bli någon form av åverkan o 

förändringar på dessa. 

Finns också en motionsslinga i området som även 

om den inte blir direkt påverkad av byggnationen så 

kan ja tänka mig att den blir mindre attraktiv att 

utnyttja för de som använder den idag. 

Detta är en liten sammanfattning av mina åsikter 

och jag är ganska säker på att mina grannar har 

liknande åsikter. Jag hoppas verkligen att de som 

redan bor i detta området och planerat på sikt får 

sina åsikter hörsammade i frågan och att inte detta 

är ett förslag som utomstående aktörer ligger 

bakom och att man bara kommer att köra över de 

boende. 

minskar dock risken för negativ påverkan. Viktiga 

strukturer, biotoper och gamla träd längs Emån 

kommer att sparas. Genom kompensationsåtgärder, 

så som nya fårbeten och utveckling av lövskog i 

området, kan effekterna mildras ytterligare och så 

småningom öka. Med hänsyn till spridningskorridorer 

i detaljplaneskedet i kombination med planerade 

kompensationsåtgärder i området bedöms den 

biologiska mångfalden i området inte påverkas i 

nämnvärd omfattning.   
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planförslag inför 
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Område 14 har jag egentligen Inga synpunkter om 

på men för mig hade det enklaste varit att utöka det 

om behovet av nya tomter är så stort. 

Dirk, Kristina och 

Lena Ostermann 

Vi är en familj bestående av tre personer. Vi köpte 

vår tomt i Sandlandet år 2014 och byggde ett nytt 

hus. Vi var i behov av att ha ett tätortsnära, lantligt 

och lugnt boende. 

En i våran familj har en kroniskt neurologiskt 

sjukdom, som bl.a. medför symptom som 

ljudkänslighet, trötthet, smärta. Det medför ett ökat 

behov av lugn miljö.  

Skulle det byggas på område nr 13, som ligger intill 

våran bakre tomtgräns, vore vår nuvarande 

livskvalitet förstörd och kan medföra att vi blir 

tvungna att flytta. 

Eftersom det i Sandlandet finns olika slag av 

kulturella, ekologiska och sociala värden som det 

måste värnas om, vill vi som familj lämna våra 

synpunkter och frågor angående ovan planerat 

bebyggelse: 

- Bebyggelsen skulle skapa en onaturlig förbindelse 

mellan Bäcksedas villaområdet och Sandlandet med 

sin lantliga miljö. Karaktären av Sandlandet med sin 

charm av en by nära djur och natur skulle förstöras. I 

detta sammanhang ställer vi frågan varför vi hade 

begränsningar i byggrätten, för att säkerställa 

karaktären på området, när kommunen nu planera 

Inför granskningsskedet har det områdets utbredning 

avgränsats. Den föreslagna bostadsexploateringen 

begränsas till den östra delen av åkermarken, mot 

Ryningsvägen. 

En kulturhistorisk förstudie är genomförd för 

området. Ytterligare utredningar och inventeringar 

genomförs i samband med detaljplanläggning. 

Sammanhängande grönstråk är av stor betydelse för 

att växter och djur ska kunna sprida sig i landskapet. 

Genom att bebygga område 13 och 14 kan växt- och 

djurlivet komma att påverkas negativt i viss mån. 

Genom att, som planförslaget anger, ta stor hänsyn 

till befintliga naturvärden så som stenmurar, 

åkerholmar, kantzoner och angränsande lövskog 

minskar dock risken för negativ påverkan. Viktiga 

strukturer, biotoper och gamla träd längs Emån 

kommer att sparas. Genom kompensationsåtgärder, 

så som nya fårbeten och utveckling av lövskog i 

området, kan effekterna mildras ytterligare och så 

småningom öka. Med hänsyn till spridningskorridorer 

i detaljplaneskedet i kombination med planerade 

kompensationsåtgärder i området bedöms den 

biologiska mångfalden i området inte påverkas i 

nämnvärd omfattning. 

Ja. 
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att skapa en förbindelse emellan två olika slag av 

samhällen? Begränsningar i byggrätten på det nya 

planerade villaområde kommer inte att göra någon 

skillnad i det här sammanhanget. 

- Ny bebyggelse skulle förstöra den tilltalande 

landskapsbilden av Sandlandet med sina kulturella 

och historiska innehåll. Huruvida görs en arkeologisk 

undersökning av område nr 13? 

- Det finns ett rikt fågelliv med många arter (hägrar, 

trana, flera olika arter av rovfåglar osv.) i 

Sandlandet. Huruvida görs en fågelinventering inkl. 

påverkan p.g.a. mer ljud, rörelse, ökat trafikmängd 

osv.? Förändras deras population, som just nu är i 

full gång och dessutom underbar att få uppleva? 

- Även om säkert 15 familjer eller dylikt kommer att 

gynnas av ett boende på området nr 13, är frågan 

om det överväger, jämfört med de invånare som 

redan är bosatta i Sandlandet. Speciellt husnummer 

2-5 kommer att påverkas, samt deras fria utsikt i 

trädgården till den fridfulla naturen, med all sina 

fördelar förstörs. Även Vetlandas invånare (för all 

del Bäcksedabo) kommer inte att gynnas av det 

planerade villaområdet eftersom de nyttjar 

rekreationsområde i Sandlandet. De använder sig av 

slingan som går runt stenmuren vid bland annat 

område nr 13, som promenadväg, skidspår, 

motionsspår, cykelväg osv. Det gäller att uppväga 
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intrånget i det allmänna intresset som bebyggelsen 

av nr 13 skulle medföra.  

- Huruvida påverkas natura 2000 området och 

strandskyddsområdet vid Emån av den planerade 

gång- och cykelförbindelsen över ån mot 

Paradisvallen?  

-Vi ifrågasätter om kommunen, med sina planer att 

bygga 15 villor på område nr 13, hantera 

landskapets mångfald av värden i Sandlandet på ett 

hållbart sätt?! Området är en del i det öppna 

landskapet som Sandlandet har idag, som säkert 

gynnar vissa arter och deras livsmiljöer, eftersom 

omgivningen annars består mesta dels av skog. 

På riksantikvarieämbetets sida stå det: Att 

landskapet förändras är en del av både samhällets 

och naturens villkor, men förändringar bör ske 

utifrån principen om ett hållbart nyttjande och med 

medvetenhet om förändringarnas konsekvenser. 

Dessutom stå det på deras hemsida under Principer 

för landskapsvården: Många av nutidens 

förändringar utgör allvarliga hot mot de natur- och 

kulturvärden som uppstått under tidigare 

tidsperioder. 

Det är uppenbart att det behövs fler möjligheter till 

bebyggelse i Vetlanda p.g.a. bostadsbrist. Men det 

få inte resultera i att den gemensamma livsmiljön 

för människor, växter och djur påverkas negativt. 
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planförslag inför 
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Ett alternativ till bebyggelse av nr 13 kanske kan 

tillgodoses genom att utöka bebyggelsen av område 

nr 14 åt nordväst och sydöst. På så vis kan vi bevara 

den typ av landskap vi har i Sandlandet idag med sitt 

öppna landskap och sina fina stenmurar. Att utöka 

bebyggelse av nr 14 skulle falla mer naturligt. 

Familjen Petersen Som boende i ”Folkets parks”-området vill vi med 

detta mail framföra att vi INTE tycker att område nr 

17 ska bebyggas. 

Detta är ett område där många vistas genom 

promenader, hundrastning, träning och barn som 

leker. Ett område som är relativt flackt jämfört med 

längre upp mot vattentornet, varför flera äldre 

personer väljer att gå här. 

Vi önskar med detta att område 17 tas bort som 

planerat bostadsområde på översiktsplanen. 

Området är i granskningsskedet inte utpekat i 

planförslaget. Kommunen har fortsatt intentionen att 

utveckla området för bostadsändamål. Detta 

redovisas i utvecklingsstrategin.  

Nej. 

Catarina Petersen Argument för att inte bebygga mer i området 

Sandlandet, runt sjön Grumlan i Vetlanda kommun. 

Det finns och har under en längre tid funnits ca 20 - 

25 tomter och hus till salu i närheten av sjön 

Grumlan. Moderna hus, lite äldre och lediga tomter 

och fritidshus med sjö-nära läge. Under många år 

stod området vid Golfrundan med osålda tomter. 

Det är alltså ingen bostadsbrist som motiverar 

byggande här. 

Det finns inga affärer här och gör de boende 

bilberoende. Det strider mot ett hållbart samhälle. 

Inför granskningsskedet har det områdets utbredning 

avgränsats. Den föreslagna bostadsexploateringen 

begränsas till den östra delen av åkermarken, mot 

Ryningsvägen. 

En kulturhistorisk förstudie är genomförd för 

området. Ytterligare utredningar och inventeringar 

genomförs i samband med detaljplanläggning. 

Sammanhängande grönstråk är av stor betydelse för 

att växter och djur ska kunna sprida sig i landskapet. 

Genom att bebygga område 13 och 14 kan växt- och 

djurlivet komma att påverkas negativt i viss mån. 

Ja. 
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Det blir en konstig situation för de som redan bor 

här. De flesta har känt sig tvingade att friköpa sina 

tomter. De har fått olika bud och löften angående 

bygglov. Kanske något att granska närmre? 

Nu blir det ytterligare skillnader i tillstånd och 

bygglov för de eventuellt nya tomterna.  

Det blir ett rörigt område med alla dessa olikheter. I 

ett sjö-nära område som används av så många 

kommuninvånare och turister är det inte bra. Inte 

heller är det estetiskt vackert. 

Den idyll som en gång motiverade en satsning för de 

boende här är hotad på många sätt. Det har varit ett 

ständigt byggande under många år med slitage på 

vägar och natur. 

För vår framtid vore det ett fruktansvärt dåligt 

beslut att bygga mer här. Den biologiska mångfalden 

är hotad. Vi behöver stora sammanhängande 

grönområden för att djurliv och växtliv ska kunna 

fortleva. Området behövs för alla kommuninvånares 

trivsel. 

Runt och i sjön Grumlan finns ett rikt djur-och växtliv 

som vi måste vara rädda om med tanke på vår 

framtid. 

Att bebygga mer här är inget långsiktigt tänk. Det 

förstör för våra efterlevande.  

Här finns inget behov av gatljus eller cykelbanor. Vi 

har en väg och fina stigar att cykla på. Att få 

Genom att, som planförslaget anger, ta stor hänsyn 

till befintliga naturvärden så som stenmurar, 

åkerholmar, kantzoner och angränsande lövskog 

minskar dock risken för negativ påverkan. Viktiga 

strukturer, biotoper och gamla träd längs Emån 

kommer att sparas. Genom kompensationsåtgärder, 

så som nya fårbeten och utveckling av lövskog i 

området, kan effekterna mildras ytterligare och så 

småningom öka. Med hänsyn till spridningskorridorer 

i detaljplaneskedet i kombination med planerade 

kompensationsåtgärder i området bedöms den 

biologiska mångfalden i området inte påverkas i 

nämnvärd omfattning. 
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promenera i skog är hälsosamt både för vår hälsa 

och miljö. 

(Använd istället dessa pengar för att städa upp all 

plast som nu ligger och skräpar bland de nya villorna 

i området? golfrundan? Vi vet väl alla vad plasten 

orsakar för skador! ) 

Nya markkrävande villaområden gynnar ingen. 

Framtidens boende kräver nya tankar och idéer för 

en långsiktigt hållbar framtid för våra barn. 

Patrik Pettersson angående komunens fördjupade översiktsplan 

områdena 13 och 14 vid ryningsvägen in mot 

sandlandet. Så har jag starka tankar om planerna att 

be bygga dessa område. 

Jag är tredje generationen som har annknytning till 

detta område ,min farfar byggde vår sommarstuga 

på 50 talet på alludden 9 och där bor min far idag! 

Området är ett naturskönt å lugnt område dit folk 

ifrån hela staden kommer för att koppla av ett 

område av stort värde för kropp och själ.Att 

bebygga områdena 13 och 14 vore att förstöra hela 

entren till detta område. 

Vi som valt att bo i detta område har dessutom gjort 

detta i vetskap om att det inte finns gatlyse och 

komunal snöskottning vi har valt bort dom sakerna 

för andra värden. 

Vi har gjort stora investeringar i våra fastigheter 

med gällande natursköna omgivningar! 

Inför granskningsskedet har det områdets utbredning 

avgränsats. Den föreslagna bostadsexploateringen 

begränsas till den östra delen av åkermarken, mot 

Ryningsvägen. 

Område 13 redovisas som del av ett större 

utredningsområde i Översiktsplan 2010. Område 14 är 

utpekat för bostadsändamål i samma plan. 

Byggrätterna för området regleras i detaljplan.   

Ja. 
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Har suttit i många möten med sven åke karlsson då 

jag sitter med i vägsammfälligheten och har aldrig 

hört talas om att detta område har funnits med i 

någon plan sedan 2010! 

vi har även detaljplan som givit oss spciella byggkrav 

för våra fastigheter ser som en skälvklarhet att 

dessa även skulle gälla områdena 13 och 14 vid ev 

byggnation!! 

Göran Sollin Än en gång visar Vetlanda kommuns politiker hur de 

värderar sina medborgare. Genom att systematiskt 

äta upp varje grönområde som finns i Vetlanda 

tätort gör de den en gång trivsamma småstaden till 

endast en plats för förvaring, transporter och 

arbete, och på så sätt förvandla orten till ett nytt 

Metropolis. Trots att vi nu lever i 2000-talet med alla 

forskningsrön tillgängliga envisas man med att tro 

att vi antigen lever i en storstad eller i den 

amerikanska drömmen som gick fel - med externa 

handelsområden som skall serva sovstadens 

innevånare som förflytta sig med personbil. Lever vi 

under 1950-talet? Man har redan nu låst in den 

gamla trädgårdsstaden med en mur av industrier 

och stora kommunikationsleder som snart 

förhindrar varje möjlighet att nå ett någorlunda 

opåverkat rekreationsområde. Denna mur går idag 

från Brunnsgårds industriområde via Maden och 

utefter Västerledens sträckning som var omodern 

redan när den byggdes, medsols ända upp till 

Samtliga synpunkter i detta yttrande redovisas i sin 

helhet i denna samrådsredogörelse men endast de 

som direkt berör planförslaget kommenteras.   

 

Nej. 
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Nydala handels- och industriområde (se Karta). 

Muren genombryts idag endast av ett fåtal gång 

och cykelpassager (broar och tunnlar), vilket gör att 

man knappt kan nå de rester som finns kvar av 

kulturlandskap eller övrig natur. Detta har även gjort 

det svårare att utvidga bostadsbebyggelsen i denna 

riktning (se nedan området Norget i nordväst). 

Göran Sollin De större rekreationsområden som idag nyttjas 

mest är av tätortens innevånare och besökare är: 

1. Norrgården 

2. llhargen 

3. Kråkegården-Östanå 

4. Norget 

Jag tänkte att vi lite mer lite mer i detalj skall titta på 

hur dessa områden har behandlats de senaste 

decennierna, och nu i förslagen för FÖP 2018: 

Noteras. Nej. 

Göran Sollin 1. Norrgården som till för bara några år sedan 

var ett omväxlande rekreationsområde både med 

det i söder liggande kulturlandskapet strax intill 

Njudungs Gymnasieskola och Folkets park, till 

skogen direkt norr om detta, har idag reducerats till 

ett snart helt igenvuxet kulturlandskap på grund av 

minimal skötsel, och ett skogsområde som vi idag 

inte längre äger. Förr ett antal decennier sedan 

betades området runt Norrgården av får och 

bibehöll på så sätt alla biologiska-, kulturella-, 

rekreativa- och upplevelsekvaliteter. Större delen av 

Himlabackarna 3 utgör del av planförslaget. Området 

är en utvidgning av det område som är utpekat i den 

tidigare fördjupade översiktsplanen från 1993. 

Området för bostadsexploatering avgränsas i planen 

åt öster med avsikt att rekreationsområdet kan knytas 

samman med omkringliggande omland.  

Beträffande den exploatering som redovisas för 

område 7, Mellangårdsladugården, är den i den 

fördjupade översiktsplanen avgränsad till en yta på 

cirka ett hektar. Detta motsvarar det som tidigare 

upptogs av Mellangårdsladugården med tillhörande 

Nej. 
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skogsområdet som genomkorsas av motionsspår 

bytte kommunen bort mot en bergsknalle och en 

sandöken som idag kallas Himlabackarna Etapp 3. 

Redan i den 2006-09-13 antagna 

Grönstrukturplanen föreslogs att delar av 

Norrgården skulle göras om till naturreservat men 

inget hände? Även nu i samband med att 

grönstrukturplanen skulle uppdateras 2017 föreslog 

de naturvårdsansvariga tjänstemännen i kommunen 

åter igen att naturreservat skulle bildas, men 

politikerna var helt kallsinniga. Även den sista äldre 

Mellangårdsladan (bostadsområde nr. 7) i tätorten 

som kommunen dessutom äger skall rivas så att en 

extern exploatör utan vidare konkurrens eller 

specificerad upphandling skall få bygga sina hus på 

denna plats som kompensation för tidigare 

motgångar. 

ytor. Genom en sådan avgränsning minimeras 

inverkan på de rekreativa värdena i området. Planen 

anger vilken typ av bebyggelse som bör uppföras i 

området och generella riktlinjer inför detaljplanering 

av området. Vem som eventuellt kommer att 

genomföra exploatering av området är inte del av 

planförslaget. 

Norrgårdsområdet i övrigt är i planförslaget avsatt 

som rekreationsområde. Inför samrådsskedet av 

planförslaget föreslogs att naturreservat bildas för del 

av Norrgårdsområdet. Detta ansågs inte nödvändigt 

då aktuellt område ingår i det som i planen utgör 

rekreationsområde. Planförslaget försvårar inte att 

ett naturreservat bildas i senare skede. 

Göran Sollin 2. lllhargen måste vara ett av ett fåtal 

naturreservat i Sverige som ligger i direkt anslutning 

till en stad. Det är en av de vackraste platserna som 

finns i närområdet med fina spångar över 

kvillsystemet och slingrande vandringsleder, samt i 

anslutning på andra sedan Emån ett forntida 

gravfält. Detta område kunde haft ännu större värde 

och besöksfrekvens om man byggt den bro som 

fanns med i projektet Västerleden Etapp 3, och som 

skulle förbinda gångstråket vid Stensåkra förskola 

över Västerleden med naturreservatet. Man kan än 

Naturreservatet påverkas inte av planförslaget. Att 

skapa bättre förbindelse mellan området vid 

Stensåkra förskola och naturreservatet försvåras inte 

av planförslaget.  

Nej. 

622



73 
 

Synpunktslämnare Synpunkt Kommunens kommentar Medför ändring i 

planförslag inför 

granskning 

idag se rester av angörningsbanken på sidan av 

vägen mot Bäcksedahållet. Men än en gång fick 

biltransporterna förtur, då pengarna inte räckte till 

att göra bron! Denna vandringsled direkt från 

lllhargen via Stensåkra och vidare utefter 

Vetlandabäcken mot Kvarndammen och Tjustkulle 

hade blivit en pärla. Sedan förbinder ju nästa bro 

över rv. 31 Mela förskola med lllhargen. 

Göran Sollin 3. Det en gång stora rekreationsområdet 

Kråkegården-Östanå som sträcker sig från 

Sandlandet via Östanå fritidsområde till Nässja vid 

Lövhagsrondellen har sakta men säkert ätits upp av 

olika typer av kommunikationer, verksamheter och 

bebyggelse. Från industrier utefter Västerleden, till 

förvandlingen av sommarstugeområden vid 

Sandlandet och Östanå till permanentbebyggelse, 

vilket gjort att sjön Grumlan idag från öster 

knappast upplevs som nåbar utefter stora sträckor. I 

FÖP 2018 pekas dess utom ytterligare områden ut 

vid Sandlandet (bostäder) och Nässja (industrier) 

som gör att den lilla rest som är kvar av detta 

rekreationsområde blir ännu svårare att nå då man 

måste genomkorsa dessa områden för att nå och 

uppleva natur och vatten. Redan för snart 15 år 

sedan diskuterades om man skulle göra en 

detaljplan vilken skulle styra upp hur områdets 

skulle utnyttjas, - men den sköt politikerna taktiskt 

framför sig för att få mer spelutrymme för nya 

De synpunkter som rör de i planförslaget redovisade 

områdena för exploatering vid Sandlandet och Nässja 

kommenteras längre ner i samrådsredogörelsen. 

Beträffande synpunkterna rörande omvandling av 

Östanå stugområde och Byaberg/Sandlandet ska 

sägas att detta är ett resultat av tidigare beslut och 

utgör inte del av planförslaget. I samrådsversionen av 

den fördjupade översiktsplanen redovisades förslag 

på riktlinjer för området. Dessa har sitt ursprung i ett 

tidigare beslut i fullmäktige och har varit vägledande 

för hantering av bygglovärenden. Då ny detaljplan 

krävs för området för att reglera byggrätten utgår 

dessa riktlinjer ur granskningsversionen av 

planförslaget. 

Nej. 
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utspel och inspel av s.k. "starka aktörer". Och man 

kan idag se resultatet av detta; det en gång 

småskaligt sommarstugeområde i Östanå kan idag 

på grund av överexploatering närmare kan jämföras 

med Rios favelor (kåkstäder). Och det är ju bara 

början. Förr fanns både ett kommunägt kafe och ett 

välskött värdshus i Östanå, som kunde serva både 

Vetlanda tätorts innevånare samt långväga 

besökare. Idag finns ingen möjlighet att kontrollera 

servicen i området, då man byggt om kafet till 

föreningslokal för de boende, och värdshuset står 

för fäfot på grund av att vi en gång sålt av 

fastigheten, och inte kan eller vill påverka framtiden. 

Även i Sandlandet-Aludden Byaberg har 

omvandlingen påverkat gångstigar som idag är 

bilvägar, och det är bara i det lilla området som finns 

mellan sjökanten och Västerleden man få en 

naturliknande upplevelse någorlunda opåverkat av 

buller och störande synintryck. Utöver allt detta vill 

man även skära av två viktiga gröna stråk genom att 

utöka Nässja industriområde (se Karta), och gör en 

ny utfart som korsar dessa stråk. Inne i detta 

rekreationsområde finns ett stort antal motionsspår, 

samt att en vandringsled (Vetlandarundan) och två 

cykelleder (Grumlan runt och Norrasjön Flögen 

runt) passerar Nässja gård, vilken för övrigt finns 

omnämnd redan på 1500-talet i jordaböcker och 

domböcker och som har ett fornminnen på 

624



75 
 

Synpunktslämnare Synpunkt Kommunens kommentar Medför ändring i 
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fastigheten i form av boplats, odlingsrösen och 

begravningsplats utefter Gamla Östanåvägen. 

Göran Sollin 4. Norget är idag det rekreationsområde som 

fram för allt används av de boende i Lövhagens och 

Karlslunds bostadsområden. Men även andra i 

tätorten söker sig hit, bland annat för att ströva via 

slingrande gångstigar och nå det pastorala 

landskapet vid Föreda by. Här finns även ett officiellt 

motionsspår som kommer helt eller delvis att 

försvinna om kommunens planer sätts i verket. Det 

positiva med att eventuellt bygga bostäder i Norget 

är att man får ett större sammanhängande 

bostadsområde, och inte som tidigare små kilar och 

flickar som hänger som blindtarmar i 

bebyggelsekroppen. Ett stort problem är dock att 

man idag inte äger det område som pekats ut som 

nytt rekreationsområde i nordväst. Varför har man 

inte försäkrat sig om det tidigare? Vad sysslar vår 

Mark- och Exploateringsavdelning med? Ett annat 

problem som visar hur kortsiktigt man planerar i 

Vetlanda är att man bara för några år sedan tillät en 

större verksamhet att etablera sig i området utefter 

Västerleden och på så sätt skjuter det föreslagna 

bostadsområdet i Norget lite för långt från övrig 

stadsbebyggelse. I FÖP:en redogör man dessutom 

ganska luddigt hur kommunikationerna skall 

anslutas mot centrum och Östanå, och då menar jag 

inte bara det allenarådande bilvägnätet, utan 

Planförslaget som redovisat i samrådsversionen 

ändrar kommunens översiktsplan från 2010. I 

översiktsplanen är området, från befintliga 

verksamheter i söder till järnvägen i norr, avsatt som 

exploateringsområde för verksamheter, såsom 

industri, handel och kontor. 

 

I förslaget som rör Norget finns en intressekonflikt 

mellan föreslagen markanvändning och det som 

området används för idag, bland annat rekreation och 

motion.  

Område 10 är ett viktigt område i den 

utvecklingsstrategi som redovisas i planförslaget som i 

korthet förespråkar en sammanhållen bebyggelse och 

att utvecklingen av tätortens bostadsområden 

långsiktigt behöver ske västerut, mer långsiktigt även 

österut snarare än som idag i norr och söder. 

Området pekas ut som möjligt exploateringsområde 

för bostadsbebyggelse av bland annat följande 

anledningar:  

I anslutning till tätorten finns ett antal begränsningar 

för hur kommunen kan säkra en långsiktig 

utvecklingsriktning för Vetlanda. Det rör sig bland 

annat om bullerproblematiken runt motorstadion 

med flera anläggningar i den östra delen av Vetlanda, 

Ja. 
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framförallt GC-nätet. Idag får man gena över en 

verksamhet vid Lövhagsrondellen för att nå 

rekreationsområdet och vidare komma ut till de 

vackra kulturlandskapen kring Hällinge gård och 

Näsby. 

Man kan undra över vad Vetlanda kommun 

egentligen har haft för planeringsstrategi? Man har 

sålt omkring 150 tomter i Östanå och Sandlandet 

utan att med dessa pengarna köpa nya fastigheter! 

Vad tog pengarna vägen? Det har även talats om s.k. 

kompensation, vilket innebär att om man bygger i 

ett grönområde eller nära ett grönstråk, skall man 

kompensera detta igenom att i närområdet öka 

kvaliteten i andra grönområden och grönstråk. 

Något sådant har inte skett sedan vi blev av med vår 

Parkförvaltning för snart 30 år sedan! Med detta 

kortsiktiga tänkande har man mer eller mindre 

målat in sig i ett hörn. För att konkretisera det hela 

kommer jag senare hänvisa till en del förslag i FÖP 

2018 som ytterligare försämrar livskvaliteten i 

Vetlanda tätort. 

Illharjens naturreservat och rekreationsområdena vid 

Östanå/Sandlandet i söder och befintliga 

verksamhetsområden i norr. Kommunen gör samtidigt 

bedömningen att det inom den befintliga 

bebyggelsestrukturen inte finns möjlighet att 

tillgodose framtida behov av bostäder, grönområden, 

områden för handel, industri och andra verksamheter.  

 

I planförslaget redovisas en bostadsexploatering i den 

norra delen av Norget, från järnvägen till den 

befintliga gång- och cykeltunneln under Västerleden 

vid Lövhagsvägens förlängning. Den södra delen ner 

mot befintligt verksamhetsområde pekas i 

planförslaget ut som rekreationsområde. Detta 

rekreationsområde är också tänkt att utgöra ett stråk 

ut i ett större omland. Områdena ägs av kommunen. 

I samrådsversionen av planförslaget redovisas i karta 

området för bostadsbebyggelse schematiskt. Av 

områdesbeskrivningen och riktlinjerna för fortsatt 

planering beskrivs dock att inom området för 

bostadsbebyggelse ska finnas stråk och grönområden 

som förbinder den befintliga och den nya bebyggelsen 

med kringliggande naturområden i väster och 

nordväst. I det området redovisas också ett framtida 

rekreationsområde. Området ligger, precis som 

framförs i synpunkten, inte på kommunal mark. Precis 

som i planeringen för  andra ändamål, såsom till 

exempel bostäder, är det dock viktigt att planera för 
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hur den framtida grönstrukturen ska se ut och 

fungera. Den fördjupade översiktsplanen är i detta 

avseende vägledande för kommunens markpolitik.  

Vad det gäller kommunikationer till området kan 

följande sägas: Kommunen har i arbetet med de 

större områdena arbetat utifrån att det ska vara 

enkelt att ta sig till och från dessa områden via gång- 

och cykelvägnätet. För bostadsområdet i den norra 

delen av Norget finns idag möjlighet att korsa 

Västerleden via tunnel och bro, dessa punkter är 

viktiga för den fortsatta planeringen. Kommunen har 

efter samrådet initierat en åtgärdsvalsstudie för 

sträckan från Lövhagsrondellen till området norr om 

Nydala för att tillsammans med Trafikverket utreda 

vilka åtgärder som behövs för att skapa goda 

förutsättningar för samtliga trafikslag. Detta arbete är 

pågående och slutsatserna kommer inte att kunna 

redovisas i granskningsskedet. Kommunen har dock 

kompletterat planförslaget med en bättre redovisning 

av hur området kan kopplas på den befintliga 

infrastrukturen.   

 

Göran Sollin Det talas idag om att man skall förtäta städerna för 

att på så sätt bl.a. minska kommunikationerna. Jag 

bor själv i Vetlandas utkant vilket innebär att jag har 

ca.1 300 meter till centrum, där jag även har min 

arbetsplats. Denna sträcka tar ca.20 minuter att gå 

eller 5 minuter att cykla. I Stockholm kan man få gå 

Planförslaget anger förtätningsmöjligheter för 

bostadsändamål i centrum och i del av Målaregårdens 

industriområde. Vidare anges en generell 

planeringsstrategi som ska vara vägledande för 

sådana fall där exploatering föreslås i områden som 

inte finns upptagna i denna plan. Utöver detta 

Nej. 
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eller cykla lika lång sträcka för att komma till en 

tunnelbanestation, och sedan inklämd som en sill 

transporteras ytterligare en halvtimma för att 

komma till målpunktens närmaste 

tunnelbanestation, och sedan gå ytterligare några 

hundra meter. 

Som ni märker så har vi inte dessa problem i 

Vetlanda. Den som vill kan lätt nå service, skolor, 

vård och omsorg inom gång- eller cykelavstånd. 

Trots detta föreslås att man skall förtäta staden och 

spränga in ny små bostadsområden i den lilla natur 

vi 13 000 innevånare har att dela på inom stadens 

gränser. Den andra halvan av kommunens 

innevånare bor ju i direkt anslutning till naturen och 

behöver i många fall bilen för att nå service och 

arbete på annat håll. 

föreslås exploatering på ett antal områden där 

kommunen gör bedömningen att exploatering för 

bostadsändamål är lämplig av vilka två kommenteras i 

mer detalj nedan.  

 

Göran Sollin Samtidigt som vi säger att vi måste minska 

biltrafiken så tillåter man att Storgatan genom 

Vetlanda centrum tjänar som kommunikationsstråk 

mellan Nydala handelsområde och Maxi 

Stormarknad. 

För att inte tala om alla de som nöjeskör genom 

centrum. Man har för övrigt tillåtit långtidsparkering 

på hela Centrumparkeringen (Gladan) vilket gör att 

de som arbetar i centrum blockerar dessa platser 

som egentligen var till för att befrämja handeln. 

Flera av dessa som parkerar sin bil på denna plats 

bor dessutom inom gång- och cykelavstånd 

Planförslaget som nu varit föremål för samråd ska 

läsas tillsammans med redan antagen Centrumplan. 

Centrumplanens ställningstaganden utgör en viktig 

del för att nå de planeringsmål som anges i den 

fördjupade översiktsplanen för hela tätorten. Nu 

framtaget planförslag ändrar inga ställningstaganden i 

Centrumplanen.  

Beträffande parkeringsfrågan som lyfts fram så 

föreslår nu framtaget planförslag ett bättre nyttjande 

av de ytor som synpunktslämnaren anger i 

synpunkterna. Regleringen av parkering faller utanför 

planförslagets ramar.  

Nej. 
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(Vetlanda tätort), och kan lämna bilen hemma. Som 

ni ser så faller hela resonemanget med att förtäta 

staden då man ändå inte kan få folk att cykla eller 

promenera. 

Apropå cykla och promenera - hur går det 

egentligen med den antagna Centrumplanen som nu 

kanske blir en del av FÖP 2018? Ännu har inga 

åtgärder genomförts om man nu inte räknar med 

projektet "Bäcken upp till ytan" vid kvarteret 

Spinnaren som nyss påbörjats. Detta projekt hade 

förmodligen ej heller blivit genomfört om det inte 

varit för nybyggnationen av bostäder strax intill? 

Man kan ju undra över varför fastighetsägarna i 

centrum inte går samman och kräver att 

centrumplanen skall genomföras så att 

hyresgästerna kan bo i en lugn och trivsam miljö, 

och på så sätt även befrämja utelivet och gör det 

möjligt för handeln, restauranger och kafeer att 

utvecklas och överleva. Ett fåtal näringsidkare i 

centrum tror fortfarande - trots att vi lever på 2000-

talet att bilarna generar handel, och på så sätt gör 

våra politiker osäkra och stoppar tätortens 

utvecklingen. Cirka 7 500 bilar passerar dagligen 

Storgatan - detta borde ha gjort närliggande affärer 

till guldgruvor om detta resonemang höll. Och nya 

GC-vägar gör kommunen till största delen endast 

om man får statliga bidrag. Vad är detta för 

långsiktig hållbar utveckling? Bygg ett funktionellt 
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och vackert parkeringshus på Centrumparkeringen i 

flera våningar med avgiftsbelagd långtidsparkering 

för arbetspendling för de som bor utanför tätorten 

och närboendes nattparkering, och låt den norra 

delen av parkeringen vara till för korttidsparkering 

på max 3 timmar för handlande. På så sätt kan man 

nog få folk att omvärdera bilanvändandet. Nu till 

några kärnor i mina synpunkter: 

 

Göran Sollin 1. Utvidgningen av Nässja industriområde 

(industriområden nr. 19 & 20) åt två håll är ju 

fullständigt förkastligt! Som jag tidigare påpekade är 

det två viktiga grönstråk som korsar här (se Karta), 

ett från Plantskolan och Karlslund mot Östanå 

friluftsområde och ett mot Hultaby slottsruin och 

vidare mot Myresjö-Landsbro. När man tar sin 

promenad eller cykeltur ser man redan idag de 

närliggande industriområdet på grund av för hård 

skogsgallring. Det är ju en rekreationsskog och inte 

en produktionsskog som bör finnas här. Skall man 

nu ytterligare utvidga industriområdet kommer det 

att innebära att du inte får någon rekreation för än 

du börjar närma dig golfbanan. All forskning i ämnet 

säger att man inte skall uppleva vardagsnära miljöer 

(arbete, bilar m.m.) under en rekreationsrunda. 

Kommer kommunen nu att utvidga industriområdet 

och att de gående och cyklande dessutom är 

tvungna att passera anslutningsvägar för tung trafik 

Planförslaget redovisar områden för verksamheter vid 

Nässja Norra, Nässja Södra och Skärpet. Planförslaget 

bygger i övrigt på att underlätta etableringar av 

verksamheter i de mindre orterna, bland annat 

Värmunderyd i Ekenässjön.  

 

De två områdena vid Nässja redovisas som lämpliga 

för lättare industri. Vid exploatering av de nya 

utvecklingsområden 19 och 20 står det angivet att det 

skall tas hänsyn till grönstråk, spridningskorridorer 

och gång- och cykelvägar i området. Att bevara 

befintlig vegetation mot Sävsjövägen anges också som 

en viktig utgångspunkt för fortsatt planering av 

området. För att säkerställa att området fortfarande 

kan användas som grönstråk anger planförslaget att 

avskärma stråken mot de nya verksamhetsområdena. 

Grönstråkens bredd och innehåll bör utformas så att 

verksamhetsområdena upplevs i minsta möjliga mån 

och så att fysisk aktivitet uppmuntras och 

Nej. 
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är hela upplevelsen av rekreation (= ge nytt liv) i ett 

slag borta. Vägar man dess utom in att Norgets 

rekreationsområde förskjut lång mot nordväst 

kommer förmodligen ännu fler rekretörer från 

Lövhagens- och Karlsunds bostadsområden istället 

söka sig mot Östanå friluftsområde och Grumlan via 

Nässja. Sanera den gamla bilskroten och gör om 

området till park. 

 

upplevelsevärdena tillfredsställande. Det är även 

viktigt att stråkens bredd gör det möjligt för växter 

och djur att sprida sig i landskapet. Att poängtera är 

att hela den utritade ytan enligt kartan på sidan 67 

inte kommer hårdgöras eller bebyggas, utan befintlig 

vegetation kommer att värnas, tas tillvara och 

utvecklas. Den exakta utformningen av områdena 

behandlas i ett senare skede. 

Vad gäller sanering av bilskrot för omvandling till park 

är bedömning att det är omotiverat med hänsyn till 

projektets ringa betydelse för att stärka rekreationen. 

Parken skulle ligga avlägset och inklämt mellan två 

större vägar. Det är dessutom ett mycket bullerutsatt 

område där satsningar på rekreation inte bedöms 

vara den mest lämpade markanvändningen.   

 

Göran Sollin 2. Tomasbacken (bostadsområde nr. 4) var ju 

på 1980-talet utpekad som ett nytt bostadsområde, 

men då Sapa i Brogårds industriområde i början på 

1990-talet utvidgade sitt verksamhet in i berget mot 

naturområdet beslöt man att stryka dessa planer på 

grund av att det möjligen kunde komma in 

synpunkter på buller från det tänkta 

bostadsområdet. I planeringen ingick även ett litet 

handelsområde i anslutning till bron längs med 

Östanåvägen över Västerleden. Detta 

handelsområde har idag blivit ett industriområde 

som generar buller och har dessutom byggts ut mot 

Område 4 – Tomasbacken utgår från planförslaget. 

Kommunen gör bedömningen att området inte bör 

utvecklas för bostadsändamål på grund av närheten 

till Brogårds industriområde.  

 

Ja. 
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öster. I FÖP 2018 har man återigen pekat ut 

Tomasbacken som lämpligt för bostadsbyggande 

genom s.k. förtätning av staden i detta fall åter på 

bekostnad av ett grönområde. Den utpekade ytan 

placerar byggnationen i direkt anslutning till den 

äldre bebyggelsen i Tomaslundens östra del och ner 

mot Brogårds industriområde. Det är just i denna 

del av Tomasbacken som de viktigaste rekreativa 

och biologiska värdena finns. Mellan Tomaslunden 

och utefter Prästastigen finns nämligen de finaste 

stigarna och den vackraste naturen. Runt Brogårds 

industriområde, Tomasbackens industriområde, 

Västerleden och Östanåvägen kan man räkna med 

en bullerzon (se Karta) på 100 meter vilket gör att 

den lilla del av naturområdet som blir kvar och inte 

har några stigar inte har några högre rekreativa 

värden. Till detta kan man lägga att naturområdet 

ligger nära Tändhattens förskola som lätt kan nå 

detta område via Prästastigens GC-väg. 

Göran Sollin 3. Kråkegården (bostadsområde nr. 15) som 

sedan tidigare har en väl genomtänk plan med 

bebyggelsen som en kam sträcker sig in i den rest av 

kulturlandskapet som finns kvar mot 

Brunnsgårdsberget med närliggande fornlämning (se 

Karta), vill man nu förtäta med ett litet antal 

bostäder. Vad bidrar denna förtätning med? 

Egentligen ingenting ur hållbarhetssynpunkt, då de 

fåtal tomter som man bidrar med endast förstör den 

Inför granskningsskedet har planförslaget ändrats. 

Bostadsområde 15 – Kråkegården utgår från nu 

framtaget förslag. Kommunen gör bedömningen att 

området inte bör utvecklas för bostadsändamål med 

hänsyn till påverkan på områdets karaktär och den 

möjliga fornlämingsbild som kan finnas i området. Ett 

eventuellt ingrepp i området kan inte motiveras med 

hänsyn till föreslagen exploateringsgrad. 

Ja. 
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tidigare genomtänkta planen. Alla dessa små 

områden som man successivt försöker spränga in i 

vår parker kostar mer än dom smakar. Har någon 

räknat på vad det kostar med infrastruktur (vägar, 

VA, El, m.m.) och vad man får in i skatteintäkter på 

de redan tidigare boendes bekostnad och de 

minskade naturvärden? 

 

Göran Sollin 4. Sandlandet (bostadsområden nr. 13 & 14) 

hade jag redan synpunkter på till Översiktsplanen 

för Vetlanda kommun 2010, och fick då som svar att 

jag skulle återkomma till den fördjupade 

översiktsplanen. Sedan ÖP:en 2010 har man nu tagit 

ett steg tillbaka - eller framåt beroende på hur man 

ser det? Man har valt att flytta platserna för 

bostäder och förlägga dom på ömse sidor om 

infarten till Sandlandet och Kråkegårdens 

rekreationsområde. Om man tar fältet (nr.13) i 

anspråk för bostäder försvinner den lilla rest som 

finns kvar av tätortens kulturlandskap (se Karta). 

Området ligger dess utom vid en fin utblick ner mot 

Emån och bidrar bara med 15 tomter som 

förmodligen redan är bortlovade till en viss 

exploatör som ha färdiga ritningar för platsen? Även 

området norr om detta (nr. 14) bidrar bara med 15 

tomter. Detta område gör även att man naggar i det 

redan omskurna rekreationsområdet, vilket minskar 

i kvalitet. 

I översiktsplan 2010 redovisas ett större 

utredningsområde för Sandlandet. I arbetet med den 

fördjupade översiktsplanen har detta område 

avgränsats till att innefatta endast den östra delen av 

detta utredningsområde.  

 

Inför granskningsskedet har det områdets utbredning 

avgränsats. Den föreslagna bostadsexploateringen 

begränsas till den östra delen av åkermarken, mot 

Ryningsvägen. 

En kulturhistorisk förstudie är genomförd för 

området. Ytterligare utredningar och inventeringar 

genomförs i samband med detaljplanläggning. 

Sammanhängande grönstråk är av stor betydelse för 

att växter och djur ska kunna sprida sig i landskapet. 

Genom att bebygga område 13 och 14 kan växt- och 

djurlivet komma att påverkas negativt i viss mån. 

Genom att, som planförslaget anger, ta hänsyn till 

befintliga naturvärden så som stenmurar, åkerholmar, 

Ja. 
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kantzoner och angränsande lövskog minskar dock 

risken för negativ påverkan. Viktiga strukturer, 

biotoper och gamla träd längs Emån kommer att 

sparas. Genom kompensationsåtgärder, så som nya 

fårbeten och utveckling av lövskog i området, kan 

effekterna mildras ytterligare och så småningom öka. 

Med hänsyn till spridningskorridorer i 

detaljplaneskedet i kombination med planerade 

kompensationsåtgärder i området bedöms den 

biologiska mångfalden i området inte påverkas i 

nämnvärd omfattning. 

Göran Sollin För att kort återknyta till Östanå friluftsområde. På 

hur många orter i Sverige har man en vacker sjö 

med tillhörande friluftsområde ett par kilometer 

från centrum? Som jag framfört flera gånger tidigare 

till olika kommuntjänstemän borde Östanå vara 

kärnan i hela vår besöksnäring med; värdshus, 

camping, stuguthyrning, golf, tennis frisbeegolf, 

bech fotboll, kanotuthyrning, fiske, badplats m.m. 

på en och samma plats! Och här sitter hela 

kommunledningen helt handlingsförlamad! Folk 

åker kors och tvärs miltals runt riket för att få äta en 

riktig gourmetmiddag, och här har vi den perfekta 

platsen! Om vi nu också kan freda området för 

vidare utbyggnad av bostäder och industrier, och 

istället kvalitetshöja och utveckla de motionsspår 

och cykelleder vi redan har kan detta bli en riktig 

pärla. Fräscha till värdshuset och ta hit en känd kock 

Noteras. Nej. 
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med nationella kontakter så löser det andra sig av 

bara farten. 

Man kan ha synpunkter på några av de övriga 

exploateringsområdena - men mina synpunkter 

fokuserar på de ovan nämnda, vilka är de som mest 

påverkar tätortens funktioner. Fokusera hellre på ett 

fåtal stora bostadsområde, istället för att hacka 

sönder den fina stadens grönområden. Och titta på 

Eksjö när det gäller att bygga industriområden (vi 

har ju Värmunderyd), lägg dom långt från 

bostadsbebyggelsen och med fina kommunikationer 

(301:an går varje timma). 

 

Göran Sollin Däremot har jag synpunkter på hur den styrande 

alliansen sköter den demokratiska processen genom 

att vägra att anta den nya Grönstrukturplanen. 

Anledning är den roll den tidigare har spelat i 

planprocessen berörande förslaget att bygga hus i 

Eubelska parken. Då inte bara jag utan flera andra 

hänvisade till de mål och riktlinjer som fanns i det 

2006-09-13 antagna dokument. Detta tror man sig 

nu kunna undvika i framtida planarbete med hänvisa 

till att den ny Grönstukturplanen som bara är en 

uppdaterad version av den från 2006 ej är antagen. 

Saken är den att dessa grönstrukturplaner är gjorda 

av för ändamålet utbildad personal och ej av 

noviser. Så rent teoretiskt väger den fortfarande lika 

mycket, vilket man kan se då de mer eller mindre 

Grönstrukturplanens huvuddrag är inarbetade i den 

fördjupade översiktsplanen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nej. 
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fått ett eget kapitel i den nu behandlade FÖP 2008 

för Vetlanda tätort där ni själva kan läsa vilka värden 

som finns att bevara och hur dom påverkas. 

Under senaste åren har man inte på något sätt visat 

att man är intresserad av att satsa på ortens 

utemiljöer. Det har bara begränsat sig till småsaker 

som man knappats märker. Hur är det till exempel 

med trädvårdsplanen? Inga nya alléträd har satts på 

evigheter trots att den inventeringen som gjordes 

2006 visar på att flera träd behöver bytas ut, och ny 

alléer planeras vilket det även har föreslagits i 

Grönstrukturplanen. Tror ni att man kan få folk att 

vilja bo i Vetlanda genom att bara bygga bostäder 

för förvaring av människor? 

Jag har själv under åren suttit med i ett antal s.k. 

workshops med tjänstemän och politiker där man 

hela tiden kommit fram till att det är naturen och 

grönskan som är Vetlandas viktigaste tillgång. 

Trots detta väljer man att gång på gång exploatera 

på den lilla rest vi har kvar av natur i tätorten. De går 

tyvärr inte hänvisa till naturområden som man 

måste ha bil för att ta sig till på landet. Eller som en 

politiker en gång utryckte det; "Ni kan väl komma ut 

till mej, jag har hur mycket öppna landskap som 

helst på gården"? Med tanke på folkhälsa och andra 

aspekter är det väl nu dags att anpassa sig till ett 

modernt samhälle? Men det är väl lite det som är 

problemet - att de som sitter och bestämmer sällan 
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eller aldrig bor i Vetlanda tätort. Men det är ju val 

om några månader! 

Jag har tidigare påpekat att politikerna lägger sig 

detaljfrågor i stället för att fokusera på 

förutsättningarna och anslå pengar i budgeten. 

Detta system skulle ju inte fungera i någon annan 

verksamhet. Tänk er själva om landstingspolitiker 

skulle vara med och ha synpunkter om hur en 

kirurgisk operation skulle gå till? Nej det är inte 

längre beslut om när skörden skall bärgas eller 

sockenmagasinet skall fyllas som skall tas. Lämna åt 

experterna att själva utföra sitt arbete! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Göran Sollin För övrigt har jag stort förtroende för de fysiska 

planerare som varit med om att skapat kärnan i 

denna fördjupade översiktsplan! Den var mycket bra 

till dess att vissa politiker och tidigare oengagerade 

chefstjänstemän blandade sig i och anpassade 

planen för sina egna syften och/eller andras behov - 

utan att förstå att man på så sätt saboterade 

andemeningen i hela planen. 

Ett stort minus dock, är att den s.k. GIS-karta som 

man länkas till från Vetlanda kommuns hemsida 

bara visar de planerade områdena och strategierna 

mot en neutral bakgrundskarta, och ej visar alla de 

företeelser som planen kommer i konflikt med. Det 

jag åsyftar är som jag tidigare nämnt; motionsspår, 

vandringsleder, promenadstigar, cykelleder, övriga 

stigar, övriga grönstråk, GC-vägar, service m.m. 

Kartorna har inför granskningsskedet kompletterats 

och förtydligats. 

Ja. 
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Detta är dess då alvarligare då kartorna som finns i 

det tryckta dokumentet är så små så att man inte 

ser vad de föreslagna områdena ligger. 

Arne Svensson Mycket i förslaget är bra, dock inte allt. Östanå 

friluftsområde är det viktigaste området för 

vetlandaborna att komma ut i naturen. Sedan länge 

finns ett politiskt ställningstagande att detta skall 

vara medborgarnas ”andningshål” för all framtid. 

Tyvärr har detta område gång på gång naggats i 

kanter och blivit mindre och mindre. Detta är en 

usel hantering av området av politiker och 

tjänstemän i kommunen. Nu kommer ett nytt 

förslag att ytterligare inkräkta på Östanå 

friluftsområde. 

Nu får det vara nog. Skäms på er. 

Områdena 13, 14 och 15 skall bort från 

översiktplanen framförallt nr 14 Område nr 17 är 

också dåligt genomtänkt. Här finns skjutbanor och 

motorbanor i nära anslutning till den tänkta 

bebyggelsen. Ingen vill bo i en så störande miljö som 

detta skulle innebära. Innan det är aktuellt att lägga 

in detta i en översiktsplan måste alla skjutbanor och 

motorbanor flyttas från området, vilket är en svår 

och kostsam hantering för kommunen. 

Därför skall område nr 27 bort från kartan 

Nässja industriområde planeras att utökas. Redan 

nu förekommer utsläpp som letar sig ut till 

Inför granskningsskedet utgår område 17. Vad gäller 

område 13 har det områdets utbredning avgränsats. 

Den föreslagna bostadsexploateringen begränsas till 

den östra delen av åkermarken, mot Ryningsvägen. 

En kulturhistorisk förstudie är genomförd för 

området. Ytterligare utredningar och inventeringar 

genomförs i samband med detaljplanläggning. 

Sammanhängande grönstråk är av stor betydelse för 

att växter och djur ska kunna sprida sig i landskapet. 

Genom att bebygga område 13 och 14 kan växt- och 

djurlivet komma att påverkas negativt i viss mån. 

Genom att, som planförslaget anger, ta stor hänsyn 

till befintliga naturvärden så som stenmurar, 

åkerholmar, kantzoner och angränsande lövskog 

minskar dock risken för negativ påverkan. Viktiga 

strukturer, biotoper och gamla träd längs Emån 

kommer att sparas. Genom kompensationsåtgärder, 

så som nya fårbeten och utveckling av lövskog i 

området, kan effekterna mildras ytterligare och så 

småningom öka. Med hänsyn till spridningskorridorer 

i detaljplaneskedet i kombination med planerade 

kompensationsåtgärder i området bedöms den 

biologiska mångfalden i området inte påverkas i 

nämnvärd omfattning.  

 

Ja. 
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Grumlans tillflöde. Eftersom det finns planer på att 

göra Grumlan till ett av kommunens vattentäkter 

torde där uppstå problem. En vattentäkt innebär att 

det blir ett vattenskyddsområde med tydliga 

restriktioner, detta verkar inte ledningen för 

Njudung energi ha klart för sig 

Området väster om västerleden mellan Sävsjö-

rondellen och Nydala-rondellen skall bebyggas. 

Därför måste tydliga och tillräckligt stora korridorer 

finnas för att alla i Karlslundsområdet enkelt skall 

kunna ta sig ut i skogsområdet västerut. Till sist bygg 

inte igen de små grönområden som finns lite här och 

där i tätorten dessa områden är viktiga för de som 

bor i närområdet. 

Ulf Svensson Synpunkter i huvudsak riktade mot planerna att 

utnyttja ännu ett antal områden till byggnation av 

fastigheter på den delen som berör Östanå. 

I den Fördjupade översiktsplanen för centralorten är 

området avsatt som tätortsnära rekreationsområde. 

Det är en grundtanke som säkerligen är väl 

genomtänkt då området finns i en del av Vetlanda 

där befolkningsandelen är stor. 

Närheten till området gör att människorna i 

omgivningen inspireras till motion i olika former. Allt 

från promenader till träning för elitmotionärer. 

Närheten gör ju att vi slipper utnyttja vår 

"fordonspark" med konsekvensen att den yttre 

miljön försämras. Möjligheterna till rekreation anser 

Vad gäller område 13 har det områdets utbredning 

avgränsats. Den föreslagna bostadsexploateringen 

begränsas till den östra delen av åkermarken, mot 

Ryningsvägen. I övrigt anser kommunen att 

avvägningen mellan planförslagets olika 

markanvändningar är väl avvägt med beaktande av 

framtida behov av mark för exploatering och 

friluftsliv. 

 

Ja 
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Synpunktslämnare Synpunkt Kommunens kommentar Medför ändring i 

planförslag inför 

granskning 

jag kommer att begränsas i samband med denna 

exploatering. Kommunen "maler'' successivt ner 

våra frilutfsmöjligheter genom tidigare genomförda 

förändringar och de nya planerna. Snart finns det 

ingen möjlighet att som privatperson nå ett 

vattenbryn i Östanåområdet bortsett från 

badplatser. 

Förslag: Begränsa byggnationen av fastigheter i 

östanåområdet maximalt och ta vara på övriga 

möjligheter runt staden. Staden är ju uppbyggd i ett 

landskap med stora möjligheter till byggnation av 

bostäder. Är definitivt inte nödvändigt att utnyttja 

området i östanå. 

Argument för mina synpunkter: 

• Genom exploateringen bidrar inte 

kommunen till en positiv utveckling av folkhälsan. 

Viktigt att alla bidrar till detta i ett samhälle med 

mindre och mindre fysisk aktivitet. 

• Begränsad rekreation = Utökad 

miljöpåverkan på grund av större bilanvändning. 

• Att behålla ett vackert område kan också 

vara ett argument för att bosätta sig i Vetlanda. 

Förslaget ger ett fåtal personer en fantastiskt fin vy. 

Men övriga kommuninvånare? 

• Orienteringsklubben OK Njudungs 

möjligheter att arrangera orienterings- tävlingar på 

"Östanåbadet" begränsas. 
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Synpunktslämnare Synpunkt Kommunens kommentar Medför ändring i 

planförslag inför 

granskning 

Självklart är det viktigt att kommunen kan erbjuda 

attraktiva möjligheter till byggandet av bostäder. 

Inte minst vid de tillfällen människor erbjuds 

anställningar inom kommun och näringsliv. Som jag 

noterat tidigare borde det finnas möjligheter att 

förverkliga detta på andra områden i Vetlandas 

omgivning. Låt inte det kommersiella trycket från 

husfirmorna styra era beslut. 

Det är med stor besvikelse jag ser dessa planer 

framskrida och det är min förhoppning att området 

bibehålls i nuvarande "form" och att beslut tas om 

att stoppa ytterligare expansion i området. 

Vi måste ju stå upp till alla vackra gatunamn vi har i 

området. Motionsvägen, Träningsstigen, 

Vandringsstigen, Gångstigen och Friluftsvägen. 

Har tidigare haft synpunkter på området Västra Hult 

utan resultat. Låt oss hoppas att det blir ett 

positivare utfall denna gång. Det är väl inte ett gäng 

"soffpotatisar" som ligger bakom besluten? 

AcadeMedia genom 

Thomas Nedrell 

Skissförslag har kommit till kommunen om att 

bebygga ett område med ca 50 bostäder mellan 

föreslagna verksamhetsområdena 19 och 20.  

Kommunen har valt att se detta som en 

samrådssynpunkt gällande förslaget till den 

fördjupade översiktsplanen. Området ligger inom 

föreslaget rekreationsområde Östanå och mellan två 

verksamhetsområden.  

Kommunen anser utifrån detta att området är 

olämpligt att bebygga med bostäder.  

Nej 
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Synpunktslämnare Synpunkt Kommunens kommentar Medför ändring i 

planförslag inför 

granskning 

Inlämnad skiss 
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Sändlista Fördjupad översiktsplan för Vetlanda 
tätort 

STATLIGA MYNDIGHETER Avsänt Inkom 

Länsstyrelsen i Jönköpings Län 

jonkoping@lansstyrelsen.se  

☒ ☐ 

Lantmäteriet 

registrator@lm.se  

☒ ☐ 

Trafikverket 

kristianstad@trafikverket.se  

☒ ☐ 

Svenska Kraftnät  

registrator@svk.se  

☒ ☐ 

REGIONALA ORGAN 

Region Jönköpings län 

regionen@rjl.se  

☒ ☐ 

Länstrafiken i Jönköpings län 

info@jlt.se  

☒ ☐ 

Höglandets Räddningstjänst 

hoglandet@raddningstjanst.com  

☒ ☐ 

Emåförbundet  

emaforbundet@eman.se  

☒ ☐ 

Region Kronoberg 

region@kronoberg.se  

☒ ☐ 

KOMMUNALA NÄMNDER OCH BOLAG 

Njudung Energi 

samrad@njudung.se  

☒ ☐ 

NUVAB ☒ ☐ 
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magnus@nuvab.se  

Witalabostäder  

info@witalabostader.se  

☒ ☐ 

Barn- och utbildningsnämnden  

utbildning@vetlanda.se  

☒ ☐ 

Kultur- och fritidsnämnden  

kultur.fritid@vetlanda.se  

☒ ☐ 

Miljö- och byggnämnden  

miljo.bygg@vetlanda.se  

☒ ☐ 

Socialnämnden  

social@vetlanda.se  

☒ ☐ 

Tekniska nämnden  

tn@vetlanda.se  

☒ ☐ 

KOMMUNALA RÅD 

Kommunala rådet för funktionshindrade  

kristina.odelberg@vetlanda.se  

☒ ☐ 

Kommundelsrådet för Vetlanda-Bäckseda 

sven.leek@vetlanda.se  

☒ ☐ 

Kommundelsrådet för Ekenässjön  

lennart.loow@vetlanda.se  

☒ ☐ 

Kommundelsrådet för Alseda  

conny.axelsson@vetlanda.se  

☒ ☐ 

ÖVRIG SAMRÅDSKRETS 

Vetlandakretsen av svenska 

naturskyddsföreningen  

ritva.h@tele2.se  

☒ ☐ 

Telia Sonera Skanova 

Skanova-Remisser-

Jonkoping@teliacompany.com  

☒ ☐ 

E.on elnät 

elnat.planer@eon.se  

☒ ☐ 

E.on markjuridik,  ☒ ☐ 
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E.on Sverige, Carl Gustavs Väg 1, 205 09 Malmö  

Vetlanda Ornitologiska Förening  

borje@gusa.se  

☒ ☐ 

Hyresgästföreningen  

sydost@hyresgastforeningen.se  

☒ ☐ 

Villaägarnas riksförbund  

Region.mitt@villaagarna.se  

☒ ☐ 

Fastighetsägarna  

maria@stensturefastigheter.se  

☒ ☐ 

LRF 

Clas.dahlberg@lrfkonsult.se  

☒ ☐ 

Höglandets Fornminnesförening, Joakim Svahn, 

Oxhagsgatan 72, 561 50 Huskvarna 

☒ ☐ 

Henriksson, Caroline och Persson, Tobias ☒ ☐ 

Bäckseda Hembygdsförening 

backsedahembygd@gmail.com  

☒ ☐ 

Njudung Hembygdsförening 

Sven.b.sterner@gmail.com  

☒ ☐ 

Näsby Hembygdsförening 

bo.fransson@gmail.com  

☒ ☐ 

Hvetlanda GIF 

kansli@hvgif.com  

☒ ☐ 

OK Njudung 

mail@oknjudung.se  

☒ ☐ 

Solshesters MCK  

info@solshestersmck.se  

☒ ☐ 

Vetlanda Motorsällskap 

info@vetlandaspeedway.se   

☒ ☐ 

Byestad-Flugeby byförening 

kjell@rosgren.se  

☒ ☐ 

Vetlanda Arena AB ☒ ☐ 
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hakan@vetlandaarena.se  
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur 
och miljö §§ 140-158
Tid: 2019-11-07 kl.08.30-10.45

Plats: Regionens hus, sal B

§154 Positionspapper kollektivtrafik för ett enat 
Sydsverige 2019
Diarienummer: RJL 2018/2427

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden

 godkänna positionspapper kollektivtrafik för ett enat 
Sydsverige.

Sammanfattning 
Positionspapper Kollektivtrafik för ett enat Sydsverige har tagits 
fram i samarbete och undertecknats av de sex regioner som ingår i 
Regionsamverkan Södra Sverige (RSS). 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-16
 Positionspapper Kollektivtrafik för ett enat Sydsverige 

2019

Beslutet skickas till 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Leif Andersson 
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2)

2019-10-16 RJL 2018/2427

Regionstyrelsen

Positionspapper kollektivtrafik för ett enat         
Sydsverige 2019
Förslag till beslut
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö föreslår regionstyrelsen 

 godkänna positionspapper kollektivtrafik för ett enat Sydsverige.

Sammanfattning
Positionspapper Kollektivtrafik för ett enat Sydsverige har tagits fram i samarbete 
och undertecknats av de sex regioner som ingår i Regionsamverkan Södra Sverige 
(RSS). 

Information i ärendet
På uppdrag av styrelsen i RSS har de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i de 
sex regionerna tagit fram det aktuella dokumentet. Styrelsen för RSS antog 
dokumentet vid styrelsemöte i Hok den 9 maj 2019. Samtliga län i RSS har 
undertecknat  positionspapper  kollektivtrafik för ett enat Sydsverige.

Dokumentet beskriver hur kollektivtrafiken bör ha utvecklats till år 2040 vad 
avser förbättrade kommunikationer med kollektivtrafik mellan de tillväxtmotorer 
som finns inom det geografiska område som de sex regionerna omfattar.
Tonvikt har lagts på att beskriva restidsförkortningar mellan dessa utpekade 
tillväxtmotorer. 

Man beskriver utvecklingen av kollektivtrafiken ur tre perspektiv:

Resenärens
Kollektivtrafiken ska vara enkel att använda, erbjuda snabba, punktliga och 
bekväma resor. 

Trafikeringens
Kollektivtrafiken i Sydsverige ska knyta samman tillväxtmotorer och regionala 
kärnor och stärka deras samspel med sitt omland.

Samhällets
Kollektivtrafiken ska i de starka stråken erbjuda restider som är tydligt kortare än 
med bil.
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TJÄNSTESKRIVELSE 2(2)

RJL 2018/2427

Utifrån dessa tre perspektiv föreslås ett antal åtgärder kopplade till respektive 
perspektiv som leder utvecklingen mot de mål som presenteras i dokumentet. 

En redovisning av nuläge vad avser restider mellan de aktuella tillväxtmotorerna 
och den vision av uppsnabbade kommunikationer till år 2040 ingår i dokumentet.  

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-16
 Positionspapper Kollektivtrafik för ett enat Sydsverige 2019

Beslut skickas till
Regionledningskontoret – Jönköpings Länstrafik

REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
T f  regiondirektör

Carl-Johan Sjöberg
Trafikdirektör

649



1

POSITIONSPAPPER 
KOLLEKTIVTRAFIK

2019

KOLLEKTIVTRAFIK 
FÖR ETT ENAT
SYDSVERIGE
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KOLLEKTIVTRAFIK 
FÖR ETT ENAT 
SYDSVERIGE

Vi sex regioner i Sydsverige; Blekinge, Halland, 
Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Skåne samverkar 
politiskt från hösten 2015 över regiongränserna inom 
de flesta politikområden. 

Vi gör det bland annat inom kollektivtrafik- och 
infrastrukturområdet för ett helhetstänkande på 
samhällsutvecklingen.

Syftet med ett positionspapper för kollektivtrafi-
ken i Sydsverige är att förbättra den regionöverskri-
dande kollektivtrafiken till gagn för större arbets-
marknadsregioner, nåbarhet till högre studier och en 
ökad tillväxt.

Kollektivtrafiken är en förutsättning för att nå 
flera viktiga samhällsmål som regional tillväxt och en 

hållbar utveckling. Kollektivtrafikens struktur- 
bildande funktion i samhällsplaneringen betonas allt 
oftare. Genom en samplanering av ortsutveckling, 
bostäder och behovet av resor till arbete, studier och 
service skapas ett attraktivt Sydsverige. 

I kollektivtrafiken ska människor i alla åldrar, 
med olika bakgrund och med olika förmågor kunna 
ta sig fram och känna sig trygga. Kollektivtrafiken är 
också en föregångare i omställningen till fossilbräns-
lefria transporter och är därför ett gott miljöval. 

Det är viktigt att minska restiden mellan tillväxt-
motorerna. Realistiska tidtabeller kombinerat med 
en förstärkt infrastruktur ger möjlighet att leverera 
restider som är tillförlitliga. Järnvägssystemens 

Lennarth Förberg
Regionstyrelsens ordförande

Region Blekinge

Mikaela Waltersson
Regionstyrelsens ordförande

Region Halland

Maria Frisk
Regionstyrelsens ordförande

Region Jönköpings län

kapacitet måste stärkas och pålitligheten säkras så 
att resenärerna kan känna tillit till tågsystemen som 
transportmedel.

Närheten mellan tillväxtmotorerna förväntas bli 
allt viktigare för den fortsatta utvecklingen och till-
växten i södra Sverige. Därför behöver vi fortsätta att 
utveckla och förbättra den storregionala trafiken. 
Regionsamverkan Sydsverige har i ”Positionspap-
per för Infrastruktur & Transport 2016” enats kring 
begreppen tillväxtmotorer och regionala kärnor för att 
beskriva orters vikt och förmåga att generera tillväxt 
också för sitt omland. En fortsatt utveckling av trans-
portsystemet för ett Sammanknutet Sydsverige är ett 
prioriterat område. 

Vi vill utveckla kollektivtrafiken utifrån resenärens, 
trafikeringens och samhällets perspektiv. En underlags- 
rapport till positionspapperet beskriver bland annat 
regionernas egna målsättningar och ambitioner för 
en gränsöverskridande kollektivtrafik – men det är 
tillsammans som vi kan göra skillnad.

EN GEMENSAM MÅLBILD
Vi presenterar en gemensam målbild för hur tillväxt-
motorerna i Sydsverige bättre ska kunna knytas sam-
man med hjälp av kollektivtrafiken fram till år 2040.

Den gemensamma målbilden bör biläggas de 
ingående regionernas trafikförsörjningsprogram och 
beaktas i planering och utveckling av kollektivtrafik 
och infrastruktur i södra Sverige.

Anders Henriksson
Regionstyrelsens ordförande

Region Kalmar län

Mikael Johansson
Regionstyrelsens ordförande

Region Kronoberg

Carl Johan Sonesson
Regionstyrelsens ordförande

Region Skåne
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DET HÄR ÄR VÅRA UTMANINGAR

Idag möts resenären fortfarande av:

• Flera olika system för att planera, boka och  
betala för sin gränsöverskridande resa. 

• Att trafikutbudet är lägre över de  
administrativa gränserna.

• Att taxorna är högre över de administrativa gränserna.
• Att regelverken skiljer sig mellan olika  

trafikorganisatörer. 
• Att restiderna är långa jämfört med bilen och 

inkluderar byten som skapar osäkerhet.

DET HÄR ÄR VI ENIGA OM

De sex sydsvenska regionerna är i sina styrdokument 
eniga om att:

• De kollektiva gränsöverskridande resorna behöver 
bli fler för att utveckla Sydsverige.

• Restiderna för de gränsöverskridande kollektiva 
resorna behöver bli kortare och turtätheten öka.

• Tågresor är oöverträffade för att snabbt transportera 
stora grupper resenärer i starka stråk.

• Kollektivtrafiken är viktig som strukturbildare för 
att nå en hållbar utveckling och ekonomisk tillväxt 
i Sydsverige.

• Kopplingen mellan de regionala och interregionala 
trafiksystemen är viktig.

NULÄGE 2018

Varje region arbetar för att på bästa sätt möta 
människors behov av kollektiva resor inom sin region.

Idag arbetar, studerar och reser vi på ett annorlunda 
sätt än förr. Vi rör oss i en större geografi, men inte 
nödvändigtvis varje dag. Det gör de gränsöverskridan-

de resorna i en storregional kontext både vanligare och 
viktigare. Det ställer också nya krav på de kollektiva 
resorna som måste kunna användas för arbete, studier 
eller vila. 

Nya resmönster ökar vårt behov av samverkan! 

TILLVÄXTMOTOR

REGIONAL KÄRNA

MAX 1 TIMME

MAX 2 TIMME

ÖVER 2 TIMME

RESTIDER 2018

115

85
90

105

80

75

115

95

105 105

75
140

130

165

180

2520

55

30

40

60

50

10

35 MALMÖ

LUND

HELSINGBORG

KÖPENHAMN

GÖTEBORG

BORÅS

LINKÖPING

NORRKÖPING

KRISTIANSTAD

KARLSKRONA

JÖNKÖPING

TRANÅS

NÄSSJÖ

VÄSTERVIK

OSKARSHAMN

NYBRO

ALVESTA

VÄRNAMO

LJUNGBY

ÄLMHULT

KARLSHAMN

RONNEBY

FALKENBERG

LANDSKRONA

TRELLEBORG
YSTAD

HÄSSLEHOLM

KUNGSBACKA

KALMAR

VÄXJÖ
HALMSTAD

VARBERG
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MÅLBILD FÖR ÅR 2040
Restidsmål för de regionöverskridande kollektiva  
resorna i södra Sverige fram till år 2040. 

TILLVÄXTMOTOR

REGIONAL KÄRNA

MAX 1 TIMME

MAX 2 TIMME

ÖVER 2 TIMME

RESTIDER 2040

90

45
75

70

60

50

80

80

90 70

60
70

110

140

120

20

40

5

25

30

45

35

10

MALMÖ

LUND
KÖPENHAMN

GÖTEBORG

BORÅS

LINKÖPING

NORRKÖPING

KRISTIANSTAD

KARLSKRONA

JÖNKÖPING

TRANÅS

NÄSSJÖ

VÄSTERVIK

OSKARSHAMN

NYBRO

ALVESTA

VÄRNAMO

LJUNGBY

ÄLMHULT

KARLSHAMN

RONNEBY

FALKENBERG

LANDSKRONA

TRELLEBORG
YSTAD

HÄSSLEHOLM

KUNGSBACKA

KALMAR

VÄXJÖ
HALMSTAD

VARBERG

35

HELSINGBORG

RESTID 1 TIMMA
Daglig arbetspendling sker främst på sträckor där resti-
den är högst 1 timma. Längre resor försvårar livspuss-
let. För att knyta ihop arbetsmarknader är restider som 
understiger 1 timma viktiga.

 

RESTID 2 TIMMAR
Restider på upp till 2 timmar kan genomföras med 
regelbundenhet om restiden görs användbar för arbete, 
studier eller vila. Storregionala resor bör understiga 2 
timmar för att främja näringsliv och regional utveck-
ling i hela Sydsverige.  
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GEMENSAMMA STÄLLNINGSTAGANDEN KRING UTVECKLINGEN AV DEN 
GRÄNSÖVERSKRIDANDE KOLLEKTIVTRAFIKEN I SYDSVERIGE

Resenären

Trafikeringen

Kollektivtrafiken i Sydsverige ska knyta samman 
tillväxtmotorer och regionala kärnor och stärka 
deras samspel med sitt omland.

Tågbanorna i Sydsverige utgör en viktig grundstruktur 
för resandet eftersom resor med tåg kan vara dubbelt 
så snabba som resor på väg. Sedan lång tid tillbaka 
knyter bland annat Öresundståg, Pågåtåg och Krösa-
tåg samman våra regioner. Där tågbanor saknas kan 
snabba bussförbindelser, s.k. Bus Rapid Transit-system 
utgöra ett komplement.

VAD BEHÖVER GÖRAS?
• Erbjuda snabbare och tätare resor mellan Sydsveriges tillväxtmotorer
• Erbjuda parallella trafiksystem med olika hastighet och uppehållsbild
• Gör prissättningen av resorna oberoende av de administrativa gränserna
• Minska resornas miljöpåverkan

Kollektivtrafiken ska vara enkel att använda, er-
bjuda snabba, punktliga och bekväma resor. 

Restiderna i en gränsöverskridande storregional kollektiv-
trafik blir långa jämfört med dem i traditionell lokal och 
regional trafik. Det ställer krav på extra hög servicenivå 
såväl före, under som efter själva resan. En stabil och säker 
digital uppkoppling under hela resan är en grundförut-
sättning för att attrahera nya resenärsgrupper.

VAD BEHÖVER GÖRAS?
• Samordna biljett- och betalsystemen för kollektivtrafiken i Sydsverige
• Förenkla och förbättra informationen till resenären både före, under och efter resan
• Enhetligare regelverk gentemot resenären

Samhället

Kollektivtrafiken ska i de starka stråken erbjuda 
restider som är tydligt kortare än med bil.

Kollektivtrafik och infrastruktur är beroende av varandra. 
Kollektivtrafiken är viktig där människor reser mest för att 
frigöra kapacitet på vägar och för att minska klimatavtryck-
et från varje enskild resenär. En god kollektivtrafik bidrar 
också till att utveckla såväl näringslivet som attraktions-
kraften för en ort. Kollektivtrafiken måste samtidigt vara 
effektiv ur flera aspekter

VAD BEHÖVER GÖRAS?
• De uppställda restidsmålen för kollektivtrafiken i Sydsverige bör läggas 

till grund för utvecklingen av infrastrukturen. 
• Ta fram en gemensam lista för hur åtgärder för att knyta samman 

tillväxtmotorerna i Sydsverige ska prioriteras.
• Investera i infrastruktur som gör det möjligt för människor att bo, 

arbeta och studera i hela Sydsverige.

9
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TILLVÄXTMOTOR

REGIONAL KÄRNA

INGEN NEDKORTNING

MAX 15 MIN NEDKORTNING

ÖVER 15 MIN NEDKORTNING

* TÅGTRAFIK STARTAS UPP

RESTIDSFÖRKORTNING
TILL 2040

-25

-40
-15

-35

-20

-25

-35

-15

-15 -35

-15
-70*

-20

-25

-60

-5

-15

-15

-5

-10

-15

-15

0

0 MALMÖ

LUND
KÖPENHAMN

GÖTEBORG

BORÅS

LINKÖPING

NORRKÖPING

KRISTIANSTAD

KARLSKRONA

JÖNKÖPING

TRANÅS

NÄSSJÖ

VÄSTERVIK

OSKARSHAMN

NYBRO

ALVESTA

VÄRNAMO

LJUNGBY

ÄLMHULT

KARLSHAMN

RONNEBY

FALKENBERG

LANDSKRONA

TRELLEBORG
YSTAD

HÄSSLEHOLM

KUNGSBACKA

KALMAR

VÄXJÖ
HALMSTAD

VARBERG

HELSINGBORG

TILLVÄXTMOTOR

REGIONAL KÄRNA

MAX 0,8

MAX 1,0

ÖVER 1,0

RESTIDSKVOTER 2040

0,65

0,50
0,95

0,50

0,65

0,65

1,30

0,9

0,70 0,70

0,90
0,65

1,05

1,05

0,65

0,45

0,70

0,45

0,50

0,50

0,60
0,40

MALMÖ

LUND
KÖPENHAMN

GÖTEBORG

BORÅS

LINKÖPING

NORRKÖPING

KRISTIANSTAD

KARLSKRONA

JÖNKÖPING

TRANÅS

NÄSSJÖ

VÄSTERVIK

OSKARSHAMN

NYBRO

ALVESTA

VÄRNAMO

LJUNGBY

ÄLMHULT

KARLSHAMN

RONNEBY

FALKENBERG

LANDSKRONA

TRELLEBORG
YSTAD

HÄSSLEHOLM

KUNGSBACKA

KALMAR

VÄXJÖ
HALMSTAD

VARBERG

0,70

HELSINGBORG

RESTIDSFÖRKORTNING TILL 2040 RESTIDKVOTER 2040 (KOLLEKTIV RESA/BILRESA)

Bilden visar hur mycket restiden kan kortas mellan 2018 och 2040. För att restidsförkortningen ska uppnås krävs en realisering 
av både de gemensamma sydsvenska prioriteringarna och länens regionala transportplaner för de aktuella stråken.

Restidskvot är skillnad i restid mellan kollektivtrafik och bil, är kvoten 1 tar resorna lika lång tid. En restidskvot på 0,5 
innebär att resan med kollektivtrafik går dubbelt så snabbt som med bil. Kvot över 1 innebär att bilen är det snabbaste sättet 
att resa. Förutsättningen för att kollektivtrafikresan ska gå snabbare är att den sker med tåg. 
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REGIONSAMVERKAN SYDSVERIGE syftar till att, med 
medborgarnas bästa för ögonen, utveckla samarbetet mellan verk-
samheterna i Region Blekinge, Region Halland, Region Jönköpings 
län, Region Kalmar län, Region Kronoberg och Region Skåne. 
Målsättningen är att skapa en grund för ökad tillväxt i Sydsverige i 
ekonomiskt, ekologiskt, kulturellt och socialt hänseende. Grunden 
för denna ambition ska vara en strävan efter helhetsorienterad och 
långsiktigt hållbar utveckling i Sydsverige och i Sverige. 

 REGIONSAMVERKAN.SE
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