KALLELSE

1(2)

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
Tid:

2017-06-27 kl.13:00

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

Ärenden
1

Val av protokollsjusterare

2

Fastställande av dagordning

3

Anmälan av informationshandlingar

4

Inkomna remisser, promemorior och motioner

5

Anmälan av kurser och konferenser
 Resurssmart, för en rikare nutid och framtid,
30 augusti Jönköping

2017/105

Informationsärenden och aktuellt
6

Lägesrapport, nationell och regional
transportplan, Emil Hesse

7

Aktuell information

8

Månadsrapport maj 2017, Lars Wallström

2017/823

Beslutsärenden för nämnden
9

Upphandling serviceresor, förfrågningsunderlag

2017/1695

10

Samråd- Förslag till fördjupning av
översiktsplanen för Smålandsstenar och
Skeppshult

2017/1320

11

Remiss - Förslag till trafikplan för Linköpings
innerstad

2017/1259

KALLELSE

2(2)

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
Tid:
12

2017-06-27 kl.13:00
Budget och verksamhetsplan 2018 med
flerårsplan för 2019-2020

2017/85

Övrigt
13

Övriga frågor

Kallade

För kännedom

Ordinarie ledamöter
Rune Backlund (C) ordförande
Per Hansson (L) 1:e vice ordf.
Jeanette Söderström (S) 2:e vice ordf.
Berry Lilja (S)
Elin Rydberg (S)
Gabriella Mohlin (S)
Simon Johansson (S)
Erik Hugander (MP)
Anders Gustafsson (SD)
Eva Nilsson (M)
Niclas Palmgren (M)
Bengt Petersson (C)
Irene Oskarsson (KD)
Pernilla Mårtensson (KD)
Mauno Virta (V)

Ersättare
Emma Henning (S)
Gunnar Pettersson (S)
Azra Muranovic Mujagic (S)
Fredrik Bodin (S)
Peter Holkko (S)
Kew Nordqvist (MP)
Per Svenhall (_)
Arne Ekegren (M)
Anders Wilander (M)
Urban Persson (M)
Carina Johansson (C)
Lars-Åke Magnusson (KD)
Arnold Carlzon (KD)
Tommy Bengtsson (V)
Stig-Arne Tengmer (L)

Tjänstemän
Agneta Jansmyr, regiondirektör
Ulrika Geeraedts, regional
utvecklingsdirektör
Lars Wallström, controller
Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör
Maria Cannerborg, miljöchef
Linda Byman, nämndsekreterare

Gruppledare
Malin Wengholm (M)
Maria Frisk (KD)
Rune Backlund (C)
Jimmy Henriksson (L)
Carina Ödebrink (S)
Sibylla Jämting (MP)
Mikael Ekvall (V)
Samuel Godrén (SD)

RJL 2017/105

Sammanställning av anmälda informationshandlingar till Nämnd för trafik, infrastruktur och
miljö 2017-06-27
Ärendetyp
Protokoll

Ärenderubrik






Värnamo kommun, Protokollsutdrag Samhällsbyggnadsnämnden 2017-05-24
Aktualiseringsunderlag för kommunövergripande översiktsplan för Värnamo kommun,
antagen 2002
RJL 2017/1748 Gislaveds kommun, Protokollsutdrag 2017-05-30 Redovisning av uppdrag
med anledning av svar på motion om att bättre ta tillvara kompetensen som finns i vår
kommun
RJL 2017/561 Motion-Upphandal kollektivtrafik med krav på kollektivavtal och
personalövergång
RJL 2017/1671 Eksjö kommun, Inspel inför framställande av nationell och regional
transportplan 2018-2029.
RJL 2017/1664 Länsstyrelsen i Jönköpings län, Yttrande angående samrådshandling för
RV 40, delen förbi Eksjö, Eksjö kommun.
RJL 2017/1568 Skrivelse Tenhultsbygdens Centeravdelning
RJL 2017/1373 Skrivelse HSO Jönköpings län
RJL2017/1979 Skrivelse med namninsamling, förbifarten Tenhult



RJL 2017/83 Förslag till budget 2018, Länsrådet för funktionsnedsättningar, LFF



Näringsdepartementet, Ändrad tid för redovisning av uppdrag att at fram förslag till
nationell trafikslagsövergripande plan för utveckling av transportsystemet och
trafikslagsövergripande länsplaner för regional transportinfrastruktur, N 2017/0368/TIF



Motioner



Inkomna handlingar




Utgående skrivelser
Övrigt
Regeringsbeslut
Cirkulär från SKL
Beslut från SKL

3

Arbetsmiljöverket
Övrigt



Anmälan om kommersiell trafik, FlixBus Sverige AB
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Dokument
Utskriftsdatum: 2017-06-01
Diarieenhet:

Utskriven av:

Rebecca Ihreborn
Sekretess:

Region Jönköpings län

Visas ej

Beskrivning av sökning:
Remisser och promemorior maj 2017
Id

I/U/K Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Ärendemening

Dokumenttyp

Förslag till examensskrivning för yrkesexamen
för kuratorer inom hälso- och sjukvården

Lena Strand

2017-05-08

Utbildningsdepartementet

Regionens åtagande

RJL 2017/1414

Remiss - Universitetskanslersämbetets rapport
Förslag till examensskrivning för yrkesexamen
för kuratorer inom hälso- och sjukvården

REMISS

Remiss - Samråd om förslag till fördjupning av
översiktsplanen för Smålandsstenar och
Skeppshult, Gislaveds kommun

Sofia Wixe

2017-05-16

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Regionens åtagande

RJL 2017/1320

Samråd- Förslag till fördjupning av
översiktsplanen för Smålandsstenar och
Skeppshult

REMISS

Promemoria granskning av
kollektivtrafikresenärernas rättigheter

Karin Henriksson

2017-05-19

Konsumentverket

Länstrafiken

RJL 2017/1589

Promemoria granskning av
kollektivtrafikresenärernas rättigheter

REMISS

Promemoria - Karensavdrag - en mer rättvis
självrisk
Ds 2017:18

Ami Andersson

2017-05-19

Socialdepartementet

Regionens åtagande

RJL 2017/1593

Remiss - Promemorian Karensavdrag - en mer
rättvis självrisk

REMISS

Missiv med sändlista - Remittering av
betänkandet SOU 2017:39 Ny dataskyddslag

Lena Strand

2017-05-23

Justitiedepartementet

Regionens åtagande

RJL 2017/1615

Remiss - Remittering av betänkandet SOU
2017:39 Ny dataskyddslag

REMISS

Ny dataskyddslag - Kompletterande
bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning

Lena Strand

2017-05-23

Justitiedepartementet

Regionens åtagande

RJL 2017/1615

Remiss - Remittering av betänkandet SOU
2017:39 Ny dataskyddslag

REMISS

2017.5219

2017.5545

2017.5657

2017.5674

2017.5740

2017.5742

2017.5875

2017-05-29

I

I

I

I

I

I

I

Missiv - Remiss av betänkandet
Lena Strand
Informationssäkerhet för samhälssviktiga digitala
tjänster SOU 2017:36
Justitiedepartementet

Regionens åtagande

Sidan 1 av 2
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RJL 2017/1656

2017.5878

Remiss av betänkandet Informationssäkerhet för REMISS
samhällsviktiga och digitala tjänster SOU
2017:36
I

SOU 2017:36 - Informationssäkerhet för
samhällsviktiga och digitala tjänster

Lena Strand

2017-05-29

Justitiedepartementet

Regionens åtagande

RJL 2017/1656

Remiss av betänkandet Informationssäkerhet för REMISS
samhällsviktiga och digitala tjänster SOU
2017:36

Sidan 2 av 2

6

Dokument
Utskriftsdatum: 2017-06-01
Diarieenhet:

Utskriven av:

Rebecca Ihreborn
Sekretess:

Region Jönköpings län

Visas ej

Beskrivning av sökning:
Motioner maj 2017
Id

I/U/K Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Ärendemening

Dokumenttyp

Motion - Låt Spira spridas och spira för alla

Lena Strand

2017-05-02

Regionfullmäktige

Regionens åtagande

RJL 2017/1342

Motion - Låt Spira spridas och spira för alla!

MOTION

Motion - Hund i Regionens tjänst

Lena Strand

2017-05-02

Miljöpartiet de gröna

Regionens åtagande

RJL 2017/1341

Motion - Hund i Regionens tjänst

MOTION

Motion - Pröva digital tolkning

Lena Strand

2017-05-08

Sverigedemokraterna

Regionens åtagande

RJL 2017/1415

Motion - Pröva digital tolkning

MOTION

69564

2017.4921

2017.5220

2017.5240

K

I

I

I

Motion - Är den läkartiden som erbjuds patienter Lena Strand
på äldreboenden verkligen tillräcklig?

2017-05-08

Vänsterpartiet Jönköpings län

RJL 2017/1419

Motion - Är den läkartiden som erbjuds patienter MOTION
på äldreboenden verkligen tillräcklig?

2017.5241

Motion - Inför Äldremottagningar på
vårdcentralerna

Lena Strand

2017-05-08

Vänsterpartiet Jönköpings län

Regionens åtagande

RJL 2017/1420

Motion - Inför Äldremottagningar på
vårdcentralerna

MOTION

Motion - Nu blir vi väl MR-Region?

Lena Strand

2017-05-08

Vänsterpartiet Jönköpings län

Regionens åtagande

RJL 2017/1424

Motion - Nu blir vi väl MR-Region?

MOTION

Motion - Gör primärvården i vår region mer
likvärdig och jämlik

Lena Strand

2017-05-08

Vänsterpartiet Jönköpings län

Regionens åtagande

RJL 2017/1427

Motion - Gör primärvården i vår region mer
likvärdig och jämlik

MOTION

2017.5243

2017.5245

I

Regionens åtagande

I

I

Sidan 1 av 1
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Månadsrapport TIM – Maj 2017
1

2

2

0

Mätetal

av 5 Mätetal

Resultat

Målvärde

Analys

RJL
Avtalstrohet inköp

98%

90%

RJL
Antal resor
exklusive skolresor

2,1%

Ökning med
3,5%

RJL
Medarbetarsamtal
Registrerade
medarbetarsamtal i
Heroma i förhållande till
antal anställda i
genomsnitt senaste 15
månaderna.

96%

90%

RJL
Personalhälsa –
sjukfrånvaro.
Sjukfrånvaro för
medarbetare ska inte
öka i jämförelse med
samma period
föregående år.

3,5%

3,5%

-22 572 tkr

0

RJL
Finansiellt resultat
(organisation)
Ackumulerad
budgetavvikelse
tusentals kronor

8

Störst resandeökning finns inom regionbusstrafiken
samt på Krösatågen. Det är fortsatt resor med
ungdomskortet som står för huvuddelen av ökningen.

Länstrafikens resultat
Total ackumulerad budgetavvikelse: -22,6 mnkr
varav allmänna trafiken -22,3 mnkr och serviceresor
-0,3 mnkr
Allmän trafik - intäkter (-3,3 mnkr)
Försäljningen tom maj månad ökar jämfört med
föregående år men når inte budget. Det
ackumulerade underskottet beror både på egen
biljettförsäljning men också på att intäkterna via
Resplus inte når budgeterad nivå. Resandet ökar
något och ökningen består i huvudsak av resor med
ungdomskort. Övriga resor ökar inte i den takt som
är budgeterat och det påverkar intäkterna negativt.
Allmän trafik - kostnader (-19 mnkr)
Ett flertal regleringar under året har påverkat
resultatet negativt.


En fördyring på ett bussavtal pga
överskridna frivolymer.



Kvartalsavräkningarna efter första kvartalet
på bussavtalen då volymer och index
regleras, innebar ytterligare utbetalningar
där den största anledningen var att
dieselindex ökade kraftigt.



Reglering avseende Västtågen 2016
slutade på mer än vad som var uppbokat
vid årsbokslutet.



I maj har reglering gjorts avseende
kostnadsincitament till operatör på
Krösatågen. Utfallet blev högre än tidigare
reservation.

Mätetal

Resultat

Målvärde

Analys


Fortsatt höga kostnader för ersättningstrafik
för inställda Krösatågsturer



Höga kostnader för förstärkningstrafik inom
regionbusstrafiken
Serviceresor (-0,3 mnkr)
Tom maj månad har antalet serviceresor totalt sett
ökat med ca 2,5 procent jämfört med föregående år.
Indexuppräkningen av avtalspriserna har också varit
högre än budgeterat. Trots det är budgeten
någorlunda i balans totalt sett men underskott
återfinns på trafikkostnader både inom färdtjänstrespektive sjukresor. Dessa uppvägs till stor del av
intäkter från egenavgifter men framförallt av
kvalitetsviten från entreprenörer.

Resultat utanför Länstrafiken
Valutajustering avseende borgensåtagandet för Flyglinjen

- 375 tkr

Projektmedel (i huvudsak höghastighetsjärnväg)

+ 292 tkr

Nämndens egna driftskostnader

+

81 tkr

-

2 tkr
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö §§ 63-75
Tid:

2017-06-15 kl.08.30-12.00

Plats:

Regionens hus, sal B

§69

Upphandling serviceresor förfrågningsunderlag
Diarienummer: RJL 2017/1695
Beslut
Presidiet föreslår nämnden
 Godkänna förfrågningsunderlag avseende upphandling
Serviceresor 2018
Sammanfattning
Jönköpings Länstrafik avser att upphandla en mindre del av
serviceresetrafiken under 2017 med trafikstart 1 september 2018.
Upphandlingen sker enligt Lag (2016:1145) om offentlig
upphandling (LOU).
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-06-07
 Förfrågningsunderlag Serviceresor 2018
Beslutet skickas till
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

Rune Backlund
ordförande
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö §§ 63-75
Tid:

2017-06-15 kl.08.30-12.00

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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TJÄNSTESKRIVELSE
2017-06-07

1(1)

RJL 2017/1695

Regionledningskontoret
Carl-Johan Sjöberg
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Förfrågningsunderlag avseende
upphandling Serviceresor 2018
Förslag till beslut
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö
 Godkänner förfrågningsunderlag avseende upphandling Serviceresor 2018

Sammanfattning
Jönköpings Länstrafik avser att upphandla en mindre del av serviceresetrafiken
under 2017 med trafikstart 1 september 2018. Upphandlingen sker enligt Lag
(2016:1145) om offentlig upphandling (LOU).

Information i ärendet
Upphandlingen avser utföranade av resor inom Serviceresor, dvs. färdtjänst,
sjukresor, närtrafik och övrig anropsstyrd trafik. Upphandlingen avser i huvudsak
behovsstyrda fordon (23 personbilar och 6 specialfordon) med stationeringsort
Jönköping med omnejd samt sjukresor nattetid i Jönköping, Habo och Mullsjö
kommuner.
Upphandlingen avser även en buss klass A med stationeringsort Visingsö. Bussen
på Visingsö utför färdtjänst, sjukresor, skolskjutsar och övrig anropsstyrd trafik
men även linjelagd trafik sommartid. Skolskjutstrafiken delfinansieras av
Jönköpings Kommun.

Beslutsunderlag


Förfrågningsunderlag Serviceresor 2018

Beslutet skickas till
Jönköpings Länstrafik
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Carl-Johan Sjöberg
Trafikdirektör
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö §§ 63-75
Tid:

2017-06-15 kl.08.30-12.00

Plats:

Regionens hus, sal B

§70

Samråd- Förslag till fördjupning av
översiktsplanen för Smålandsstenar och
Skeppshult
Diarienummer: RJL 2017/1320
Beslut
Presidiet föreslår nämnden
 Godkänna föreliggande yttrande som svar till Gislaveds
kommun.
Sammanfattning
Region Jönköpings län har av Gislaveds kommun getts möjlighet
att yttra sig över rubricerat ärende.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2017-05-17
 Förslag till fördjupning av översiktsplanen för
Smålandsstenar och Skeppshult
Beslutet skickas till
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

Rune Backlund
ordförande
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö §§ 63-75
Tid:

2017-06-15 kl.08.30-12.00

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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MISSIV
2017-05-17

1(1)

RJL 2017/1320

Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

Samråd om förslag till fördjupning av
översiktsplanen för Smålandsstenar och
Skeppshult
Förslag till beslut
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö godkänner
 föreliggande yttrande som svar till Gislaveds kommun.

Sammanfattning
Region Jönköpings län har av Gislaveds kommun getts möjlighet att yttra sig över
rubricerat ärende.

Information i ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen i Gislaveds kommun fick i uppdrag att påbörja
arbetet med en ny fördjupad översiktsplan av Smålandsstenar/Skeppshult när ÖP
16 antogs. Syftet med fördjupningen är att skapa tydliga inriktningar som är
hållbara utifrån ett planeringsperspektiv för hur den byggda miljön,
infrastrukturen, grönstrukturen och klimatanpassningen ska utvecklas i
Smålandsstenar och Skeppshult. Den fördjupade översiktsplanen som antas av
kommunfullmäktige består av en textdel, samlad plankarta samt
miljökonsekvensbeskrivning.
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Ulrika Geeraedts
Regional utvecklingsdirektör
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YTTRANDE
2017-06-27

1(2)

RJL 2017/1320

Gislaveds kommun

Samråd om förslag till fördjupning av
översiktsplanen för Smålandsstenar och
Skeppshult
Region Jönköpings län (RJL) har av Gislaveds kommun getts möjlighet att yttra
sig över rubricerat förslag. RJL har tagit del av förslaget och lämnar följande
yttrande.

Sammanfattning
Region Jönköpings län ställer sig i stora drag bakom ovan rubricerat förslag. Vi
har dock synpunkter som framgår nedan.

Synpunkter på förslaget






Regionledningskontoret
Box 1024
551 11 Jönköping

Gällande bostäder och bebyggelse vill RJL betona betydelsen av att
planera för blandad bebyggelse och flerbostadshus, vilket lyfts fram på
flera ställen i förslaget, 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 genom att ge äldre möjlighet att flytta till ett mindre
boende inom kommunen/orten.
RJL anser det även viktigt att Gislaveds kommun beaktar skydd av
jordbruks- och naturmark. Förtätning snarare än ortsutbredning är därmed
eftersträvansvärt, vilket lyfts fram på sid 20 och 25. Förtätning medför
även fördelar i form av matchnings-, delnings- och lärandeeffekter, så
kallade agglomerationsekonomier (se Andersson och Larsson,
Näringslivsdynamik, städer och agglomerationsekonomier, Tillväxtanalys,
PM 2017:08, för en översikt), om än i relativt liten skala gällande
Smålandsstenar och Skeppshult. Fördelar av täta miljöer bör även vägas
mot nackdelar i form av till exempel buller och trängsel. Det är därmed
viktigt att planera för goda utemiljöer och tillgång till rekreationsmiljöer.
Som framhålls i förslaget medför väg 26 och väg 153 möjligheter i form
av god tillgänglighet för både invånare och näringsliv men de skapar också
utmaningar ur ett planeringsperspektiv. Likaså skapar de fyra stora
industriområdena begränsningar för framför allt planering av
bostadsbyggande i Smålandsstenar, med tanke på till exempel buller och
Telefon: 010-241 00 00
E-post:
regionen@rjl.se
Hemsida: www.rjl.se
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Organisationsuppgifter
Bankgiro: 5216-2849
Orgnr:
232100-0057

YTTRANDE

2(2)

RJL2017/1320





utsläpp. RJL vill därmed framhålla vikten av samplanering mellan
bostadsförsörjning och industriutvidgning.
RJL stödjer förslaget till ny vägsträckning för att avlasta centrum och
bostadsområden från tung trafik och genomfartstrafik. Häri krävs dock ett
beaktande av skydd av jordbruks- och naturmark, enligt punkt 2 ovan.
RJL vill även framhålla vikten av att samplanera bostadsbyggande och
industriutvidgning med befintlig och framtida kollektivtrafik, för att
understödja arbetspendling och därmed kompetensförsörjning.
Med tanke på Smålandsstenars/Skeppshults geografiska läge är det
angeläget att utöver lokala och regionala kommunikationer, beakta även
interregionala transporter, inklusive möjligheter till cykeltrafik inom och
mellan kommuner/orter.

REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Rune Backlund
Ordförande i nämnden för
trafik, infrastruktur och
miljö

Ulrika Geeraedts
Regional Utvecklingsdirektör
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REMISS

Datum
2017-05-15

Beteckning
401-4124-2017

Sida 1/1

Elin Bornvall
Samhällsbyggnadsenheten
010 223 6538

Enligt sändlista

Samråd om förslag till fördjupning av
översiktsplanen för Smålandsstenar och
Skeppshult, Gislaveds kommun
Länsstyrelsen har fått förslag till fördjupning av översiktsplanen för
Smålandsstenar och Skeppshult, Gislaveds kommun på samråd. Ärendet
kommer att tas upp på Länsstyrelsens planberedning onsdagen den 24 maj
2017. Samrådshandlingar går att hämta på Gislaveds kommuns webbplats:
www.gislaved.se/framtidensort
Synpunkter på planförslaget bör vara Länsstyrelsen tillhanda senast den 7
juni 2017. Skicka synpunkterna till jonkoping@lansstyrelsen.se.

Elin Bornvall
Samhällsplanerare

Länsstyrelsen i Jönköpings län | Besöksadress Hamngatan 4, Jönköping
Telefon 036-39 50 00 | Fax 036-12 15 58 | E-post jonkoping@lansstyrelsen.se |
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| Postadress 551 86 Jönköping
Webbplats www.lansstyrelsen.se/jonkoping

Di t t S M ÅLANDS STEN AR
o ch
S K EPPSHULT

SMÅLANDSSTENAR

2 018 - 2 03 0
- fö rs l a g t ill fö rd j u p nin g a v ö v e rs i kt s p l a n e n

SKEPPSHULT

2017.04.24

Förslag till fördjupning av översiktsplanen för Smålandsstenar och Skeppshult - Samrådshandling
191
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LÄS ANVISNINGAR

Fördjupningen består av följande handlingar:
Planen som antas av kommunfullmäktige består av en textdel, samlad plankarta. samt miljökonsekvensbeskrivning.
Det finns också tre olika strategikartor inuti dokumentet
som visar på framtida planering av tätorterna. Kartorna
behandlar grönstruktur, infrastruktur och industriområden,
bostäder och centrumutveckling.

MKB
Miljökonsekvensbeskrivning

Plandokumentet består sedan av tre avsnitt.
Utvecklingsstrategi: beskriver den långsiktiga strategin för
den utvecklingen.
Användning av mark och vatten: redovisa grunddragen
i den avsedda användningen av mark- och vattenområden.
Hänsyn: Områden med särskilda kvaliteter eller andra
förhållanden som det bör tas hänsyn till.
Grönstruktur

Infrastruktur och industriområden

Bostäder och centrumutveckling

Strategi:
•

Politikens viljeinriktning redovisas under dom gula rutorna.
Hur vi når strategierna redovisas i de gröna rutorna.

Hur vi når strategierna:
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Vad är en fördjupad översiktsplan?
Enligt plan och bygglagen är varje kommun skyldig att ha en gällande översiktsplan som omfattar hela kommunens yta, dess mark- och vattenanvändning, hur det påverkar miljön samt beaktande av människors hälsa och
säkerhet. Översiktsplanen är ett vägledande dokument för planeringen och utvecklingen av kommunen. En fördjupad plan kan göras för valda delar i kommunen och görs vid behov för att lösa mer detaljerade frågor.
I Smålandsstenar/Skeppshult gäller den fördjupade översiktsplanen som antogs 1999.
I Gislaveds kommun gjordes en ny kommunomfattande översiktsplanen nyligen och som antogs i december
2016.

Bakgrund

Industrin i Smålandsstenar växer vilket påverkar tillgången på bostäder, dagvattenhantering, rekreationsområden,
kommunikationer och infrastruktur. Samtidigt som industrin expanderar sker en omorganisation av skolan i
kommunen och Nordinområdet har utökats med både möjligheter till nya bostäder och ny skola. I samband med
WLOOYl[WRFKH[SDQVLRQLQRPIUDPI|UDOOWYlVWUDLQGXVWULRPUnGHWL6PnODQGVVWHQDUKDUGHSUREOHPVRPLGDJÀQQV
PHGWUDÀNWLOORFKIUnQRPUnGHWI|UYlUUDWV(QI|UlQGUDGNRPPXQLNDWLRQVVWUXNWXUPnVWHWLOOVWnQGI|UDWWO|VD
detta.
Sammantaget medför detta nya behov som behöver utredas ur ett helhetsperspektiv vilket ger upphov till att
revidera den fördjupade översiktsplanen för Smålandsstenar/Skeppshult.
.RPPXQVW\UHOVHI|UYDOWQLQJHQÀFNLXSSGUDJDWWSnE|UMDDUEHWHWPHGHQQ\I|UGMXSDG|YHUVLNWVSODQDY6PnODQGVstenar/Skeppshult när ÖP 16 antogs.
Den fördjupade översiktsplanen kommer att inrikta sig på följande frågeställningar:
- Tillgång på bostäder
- Utveckling av näringsliv och tillgång till industrimark
gYHUV\QDYWUDÀNVLWXDWLRQHQ
- Utveckling av ett levande centrum

Syfte

Syftet med fördjupningen av översiktsplanen är att skapa tydliga inriktningar som är hållbara utifrån ett planeringsperspektiv för hur den byggda miljön, infrastrukturen, grönstrukturen och klimatanpassningen ska utvecklas
i Smålandsstenar och Skeppshult. Huvudfrågor är att skapa attraktiva och goda tillgängliga boendemiljöer, vilka
I|UXWVlWWQLQJDUGHWÀQQVI|UXWYHFNOLQJDYLQIUDVWUXNWXURFKKXUHWWKnOOEDUWV\VWHPNDQE\JJDVXWYHFNODHWW
levande centrum och tillgång till verksamhetsmark.

Lagstiftning

Översiktsplanering regleras i Plan- och bygglagens tredje kapitel. Översiktsplanen ska redovisa:
- Grunddragen i den avsedda mark- och vattenanvändningen,
- Hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras,
- Vilken hänsyn som ska tas till allmänna intressen,
- Hur man tänker tillgodose riksintressen och miljökvalitetsnormer,
- Hur man tänker ta hänsyn till nationella och regionala mål, planer och program av betydelse för
hållbar utveckling.
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Avgränsning

Den fördjupade översiktsplanen anger inriktningen med ett perspektiv på utvecklingen inom ca 10-15 år. Den
JHRJUDÀVNDDYJUlQVQLQJHQlULGHWWDIDOO6PnODQGVVWHQDURFK6NHSSVKXOWVDPKlOOHPHGQlURPUnGH

Framtagandeprocessen

$UEHWHWPHGDWWWDIUDPHQI|UGMXSQLQJDY|YHUVLNWVSODQHQNUlYHUEnGHWLGRFKUHVXUVHU'HOVÀQQVYLVVDIRUPHOOD
krav på vad fördjupningen ska innehålla enligt PBL, dels behöver tid läggas på att skapa underlag och utredningar
med kvalitet som bidrar till att det slutgiltiga resultatet blir så hållbart som möjligt.
Då arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Smålandsstenar och Skeppshult ska göras enligt en bestämd
tidsplan beräknas arbetet pågå till och med 2017.
2016

Okt- Notovember ber

2017

De- JaFebru- Mars April Maj
cem- nuari ari
ber

Förstudier/Projektplan
inklusive
kommunikationsplan.

Planförslaget färdigställs med inriktiningar
geografisk avgränsning
samt MKB. Kommunikat i o n s p l a n t i l l k o m m e r.

Juni

Samråd

Juli

Augusti

September

Bearbetar
materialet

Ok- Notober vember

December

Utställ- Antagande
ning

Kommunstyrelsen beslutade den 14 december 2016 att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att ta fram
ett förslag till fördjupad översiktsplan av Smålandsstenar och Skeppshult.

Med fokus på dialog och hållbarhet

8QGHUODJVDUEHWHWKDUGHOVEHVWnWWDYDWWVDPPDQVWlOODGHWEHÀQWOLJDSODQHULQJVXQGHUODJVRPÀQQVGHOVJ|UDQ\D
men framförallt har fokus varit att fånga in tidiga planeringsfrågor genom olika typer av dialoger både internt
med representanter från både politik och olika förvaltningar, men också externt med olika referensgrupper och
medborgare i Smålandsstenar och Skeppshult.
I dialogen kom närmare 100 tankar och har bidragit till ett gott underlag inför arbetet med denna fördjupning.

Samråd

1lUHWWI|UVODJÀQQVIUDPWDJHWVNDNRPPXQVW\UHOVHQEHVOXWDRPVDPUnG3ODQI|UVODJHWVNLFNDVWLOONRPPXQHQV
QlPQGHULQWUHVVHRUJDQLVDWLRQHUVWDWOLJDP\QGLJKHWHUPÁbYHQSULYDWSHUVRQHUJHVP|MOLJKHWDWW\WWUDVLJ|YHU
förslaget under samrådet och kommunen arbetar aktivt med att samla in synpunkter. Dessa sammanfattas och
bemöts sedan i en samrådsredogörelse och planförslaget revideras beroende på vilka synpunkter som har kommit in. Kommunstyrelsen beslutar därefter om att ställa ut planen för utställning.

Utställning och granskning

Förslaget kommer vara tillgänligt för utställning i 6 veckor. Kungörelse kommer ske i tidningar och anslås på
kommunens anslagstavla. Under tiden lämnas synpunkter skriftligen. Länsstyrelsen ska under utställningstiden
avge ett granskningsyttrande över planförslaget. Kommunen kommer sammanställa synpunkterna som inkommit i
ett utlåtande. Om planförslaget ändras väsentligt efter utställningen, ska kommunen ställa ut förslaget på nytt.

Antagande och laga kraft

Kommunfullmäktige beslutar ifrågan om antagande och ändring av översiktsplanen. Kommunen ska redovisa länsstyrelsensyttrande tillsammans med planen. Om länsstyrelsen inte godtagit planen i en viss del, ska det anmärkas
i planen.
Ett beslut att anta eller ändra planen gäller först sedan beslutet vunnit laga kraft.
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Förutsättningarna
Smålandsstenar och Skeppshult då, idag
och i framtiden
Bebyggelsens framväxt
Smålandsstenar, ortens historia
Arkeologiska undersökningar utförda år 2011-2012
berättar att området har en mesolitisk historia. Det
betyder att området varit besökt av, ibland bebott av
människor för cirka 9000 år sedan.Vid Fållinge Nygård
utfördes undersökningar som visade att här fanns
järnåldersgravar men också boplatslämningar från
bronsålder och en unik hyddbotten från cirka 7300
år före Kristus. Denna stenåldersboplats med hydda
har inte varit bebodd permanent utan har kanske varit
en plats dit en mindre grupp människor kommit för
DWWMDJDÀVNDRFKVDPOD.DQVNHKDUGHYDQGUDWXSS
säsongsvis från kusten längs Nissan. Området med
det stora sjösystemet Fornbolmen hade säkert stora
naturresurser att bjuda stenålderns människor. Den
mesolitiska hyddan är unik då ingen sådan tidigare har
påträffats i Jönköpings län.
Smålandsstenar tätort har vuxit fram sedan senare
delen av 1800-talet tack vare järnvägen och järnvägslinjen mellan Halmstad och Värnamo, och stationshuset som byggdes 1877. Innan dess var det Villstad
Kyrkby som var samlingspunkten, vilket ligger 5 km
norr om Smålandsstenar. Det som avgjorde placeringen av stationen var givetvis det strategiska läget mellan
Halmstad och Värnamo samt svårigheten att göra
en extra krök med järnvägen runt kyrkbyn i Villstad
och därmed bildades Smålandsstenar. Strax norr om
stationen utmed Nissan ligger en 2500 år gammal
stenformation. De imponerande domarringarna, fem
till antalet, kallades för Smale stenar, vilket idag är Smålandsstenar. Smålandsstenar är resultatet av de kommunikationsstråk som växte fram genom skogarna på
WDOHW,GDJÀQQVDQGUDW\SHUDYNRPPXQLNDWLRQHU
som gör att du kan arbeta och bo var du vill i världen
och Smålandsstenar är fortfarande ett mindre samhälle men med omvärlden och naturen runt knuten tack
vare just kommunikationer som gör att Smålandsstenar och Skeppshult utgör en bra utgångspunkt för

både näringsliv och människor att bo och verka i.
Bebyggelsen har i stora drag utvecklats från stationsområdet och utvidgats i möjliga riktningar med åren.
Skeppshult, ortens historia
Skeppshult samhälle har anor från 1400 talet då den
I|UVWDJnUGHQE\JJGHVRFKVRPIRUWIDUDQGHÀQQVNYDU
LGDJ*lVWJLYDUHJnUGHQIUnQWDOHWÀQQVNYDUPHQ
att idag används som skola.
Den första industrin anlades på 1850-talet och var ett
garveri.
Skeppshult ligger i den sydligaste delen av Gislaveds
kommun. Orten har cirka 350 invånare och är ett industrisamhälle.Väg 26, Nissastigen, går genom Skeppshult.
Idag har Skeppshult en metallindustriinriktning med
ÁHUDVWRUDI|UHWDJVRPlUYlONlQGDXWDQI|UNRPmunens gränser. Där hittar vi varumärkerna såsom
Skeppshultscykeln, Skeppshults Gjuteri och Skeppshultsstegen.
Smålandsstenar och Skeppshult i regionen
I takt med att Jönköpingsregionen växer utgör Smålandsstenar och Skeppshult den den naturliga porten
in i kommunen från sydväst genom väg 26, Nissastigen,
som är huvudstråket.Väg 153 som löper från öster till
väster genom samhällena utgör även den ett viktigt
VWUnNWUDÀNPlVVLJW-lUQYlJHQ +1-EDQDQ XWJ|U
fortfarande en betydande del i det större kommunikationsnätet vidare mot Halmstad,Värnamo, Jönköping,
Borås, Göteborg, Karlskrona. Smålandsstenar spelar
en viktig roll i regionen genom sin funktion som
resenod i järnvägssystemet. Närheten till både små
och stora städer i grannkommuner och regioner gör
Smålandsstenar och Skeppshult till en god plats att bo
och verka i.
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Befolkning

I Gislaveds kommun bor 2016 ca 29 480 personer
varav ca 4560 inv i Smålandsstenar och Skeppshult. I
ÖP16 strävar kommunen efter en befolkningstillväxt
RPÁHUlQLQYnQDUH
%HIRONQLQJVSURJQRV*LVODYHGVNRPPXQ
Den prognos som tagits fram för hela kommunen indikerar på att Gislaveds kommun kommer att minska
sin befolkning med 105 personer från år 2014 till och
med år 2024. Jämfört med utvecklingen de senaste tio
åren är den totala befolkningsminskningen lägre.
Det som dock bekräftas efter dialog med aktörer och
medborgare som bor och verkar i Smålandsstenar
och Skeppshult är att tillväxten är stark i skrivande
stund i företagen. Det ses i expansion och satsningar
som görs av företagen men också vad gäller bristen
på bostäder. Arbetskraften som dras till tillväxtföretag
och som pendlar in till arbetet från närliggande orter
är också potentiella permanenta boende på orten.
'lUI|UlUGHWYLNWLJWDWWGlURFNVnÀQQVHQERVWDGVmarknad med lediga bostäder. Detta för att kunna
locka och matcha kompetens till sig.
Gislaveds Näringsliv AB spår också en fortsatt stark
tillväxt i området. Det är därför sannolikt att tillväxten kommer vara fortsatt stark med industrier och
företag som expanderar och behöver förstärkning i
både arbetskraft och kompetens. Konsekvenserna av
stark tillväxt påverkar även bostadsmarknaden men
även andra faktorer såsom skola, vård och annan
service. Trots den urbaniseringstrend som också
påverkat Gislaveds kommun de senaste åren tyder det
nu på en ganska stabil befolkningstillväxt. I den senaste
befolkningsprognosen förväntas invånarantalet öka
och minska i olika perioder och i olika stor grad men
VDPPDQWDJHWI|UYlQWDVNRPPXQHQDWWWLOOÀQQDV
omkring 29100 invånare i Gislaveds kommun.
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Naturresurser och landskapets
förutsättningar

I Smålandsstenar och Skeppshult är gnejs den dominerande bergarten i området. I dalbotten vid Nissan dominerar isalvsavlagringar medan den i övriga Småland
över allt dominerande moränen tar vid i sluttningarna
på ömse sidor om ådalen, och breder ut sig åt alla håll.
Moränen är rik på näringsämnen och mineraler samt
osorterat stenmaterial där alla storleker förekommer.
7RSRJUDÀQNULQJ1LVVDQVGDOJnQJXWJ|UVDYHQVDQGLJ
slätt ned mot ån, till stora delar bevuxen med tall. En
GHOPLQGUHPRVVDUÀQQVlYHQLQRPnQVQlURPUnGH
cWYlVWHUIRUWVDWWHUGHWUHODWLYWÁDFNDODQGVNDSHWGlU
skog- och mossmarker avlöser varandra och där odlingslandskapet bildar små öar i moss- och skogslandskapet. Öster om Nissan stiger terrängen från ca 140
möh vid ån och upp mot ca 180-200 möh öster om
byn Fållinge. Stora sammanhängande mossområden
sträcker sig från Villstad och Smålandsstenar öster ut
mot Reftele.
Berggrundskarta, SGU

Gnejs
$PÀEROLW
Granit
Granitoid till syenitoid

,E\Q)nOOLQJHÀQQVXSSRGODGH\WRURFKRPJHVL|VWHU
av våtmarker och tallskog. Mot syd och sydost vidtar
RPUnGHQPHGVNRJRFKÁlFNYLVXSSRGODGH\WRU $UNHRORJLVNUDSSRUW
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Klimatförändringar
Växthusgaser är gaser i atmosfären som bidrar till
att medeltemperaturen på jorden ökar. De vanligaste
Yl[WKXVJDVHUQDlUNROGLR[LGPHWDQOXVWJDVRFKÁXRUföreningar.
För att nå målen om minskad klimatpåverkan behövs
genomförande av åtgärder på transportsidan, satsningar på förnybar energi, ändrade konsumtionsmönster
och en minskning av jordbrukets klimatpåverkan.
Oavsett om vi lyckas minska de klimatpåverkande utsläppen så kommer klimatet att påverkas och
enligt rådande forskning står det nu klart att klimatförändringarna kommer att bli omfattande och få
stor påverkan över hela världen. Till exempel väntas
nederbörden öka under vintertid och antalet kraftiga
UHJQEOLÁHU
'HWNRPPHULQQHElUDK|JUHÁ|GHQLYnUDYDWWHQGUDJ
och risk för översvämning med följder som skador på
bebyggelse och infrastruktur. Det är därför nödvändigt
att samhället arbetar med anpassning till dagens och
framtidens klimat. Bebyggelse, infrastruktur, tekniska
försörjningsystem och areella näringar är några av
de sektorer som kommer att påverkas. Lokalt är det
kommunen som har ansvaret att anpassa samhället till
klimatförändringarna.

Vy över Smålandsstenar
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Hur mår vi i Gislaveds kommun?

I Gislaveds kommun har beslut tagits att arbetet med
social hållbarhet ska prioriteras. I samband med det
ska också en strategi för social hållbarhet arbetas
fram. Fokusområden i strategin kommer vara trygghet,
mänskliga rättigheter, integration och folkhälsa. Det
förväntas vara klart under första delen av 2018.
Social hållbarhet är en av de tre aspekterna i en
hållbar samhällsutveckling och där folkhälsan ses som
en del av den sociala hållbarheten. I denna fördjupning
ÀQQVGlUI|UGHQVRFLDODKnOOEDUKHWVDVSHNWHQPHGSn
ett övergripande perspektiv i olika utsträckning.

0HQGHQYLVDUVDPPDQIDWWQLQJVYLVSnDWWGHDOOUDÁHVWD
mår bra, har en god hälsa och känner framtidstro. Men
GHWÀQQVRPUnGHQVRPEHK|YHUDUEHWDVPHUPHGVN
riktade insatser. Tillsammans med generella insatser
för att främja och att nå så många som möjligt kan
PDQJHQRPULNWDGHLQVDWVHUDUEHWDPHUVSHFLÀNWLWH[
utsatta områden eller kring en viss problemställning.

Ett socialt hållbart samhälle kännetecknas exempelvis
av att alla människors grundläggande behov tillgodoses, att de mänskliga rättigheterna säkerställs, att
alla människor inkluderas oavsett utbildnings- och
inkomstnivå, kön, könsöverskridande identitet och uttryck, socialt status, etnisk tillhörighet, trosuppfattning,
sexuell läggning, ålder, funktionsnedsättning, etcetera.
En socialt hållbar utveckling har en avgörande betydelse för det demokratiska samhället och är helt nödvändig ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.
De mänskliga rättigheterna är grundläggande för
kommunens arbete med social hållbarhet och de
spänner tydligt över alla de områden som omfattas.
Integrationsarbete är nödvändigt sett till bland annat
alla människors lika värde och rättigheter men också
sett ur ett diskrimineringsperspektiv. Trygghetsarbetet
är grundläggande för att människor ska kunna utvecklas. Folkhälsa är ett uttryck för befolkningens hälsotillstånd, som tar hänsyn till såväl nivå som fördelning av
hälsan. En god folkhälsa handlar därför inte bara om
att hälsan bör vara så bra som möjligt, den bör också
YDUDVnMlPOLNWI|UGHODGVRPP|MOLJW 5HJLRQ-|QN|SLQJVOlQ 6RPWLGLJDUHQlPQWVÀQQVGHWHQ
social gradient i hälsa och ju lägre en persons sociala
position är, ju sämre är dennes hälsa.

I stort känner sig många, särskilt tjejer, stressade. Man
kan också se skillnader i ungdomarnas hälsa, när man
studerar hur ungdomar bor och om deras föräldrar
har jobb eller inte.

Något som är utmärkande i vår kommun gäller våra
ungdomars hälsa i kommunen samt den psykiska ohälVDVRPÀQQVKRVXQJDYX[QDRFKYnUDXWULNHVI|GGD

Folkhälsa är en resurs för samhället medan hälsa är
en resurs för individen. Hälsa innefattar både fysiska,
psykiska och sociala dimensioner. Region Jönköpings
OlQ  VNULYHUDWWKlOVDlUDWWPnEUDVDPWDWWKD
tillräckligt med resurser för att klara vardagens krav
och för att förverkliga sina personliga mål.
(QOLJWGHQNDUWOlJJQLQJ +XUlUOlJHW*LVODYHGVNRPPXQ" VRPJMRUGHVXQGHUYLVDUGHQVWDWLVWLN
på kommunnivå och länsnivå. Det är därför svårt att
precisera statistik på ortsnivå då det är ett för litet
underlag.

Utmaningar i korthet

• Väg 26 Nissastigen ger positiva förutsättningar för Smålandsstenar och Skeppshults utveckling men ger samtidigt
upphov till en barriäreffekt med tung
WUDÀNI|ULQJVRPNDQJHEULVWHULEnGH
hälsa och säkerhet.
• Järnvägen spelar en viktig roll för Smålandsstenars utveckling vad gäller logistik och som resenod.
• Nissan och dess avrinningsområde är en
källa för attraktiva livsmiljöer och rekreationsmöjligheter, men innebär även
översvämningsrisker.
• Det råder bostadsbrist i Smålandsstenar
och planering krävs för att nya bostäder
ska bidra till en hållbar tätortsstruktur.
• Ökade översvämningsrisker väntas till
följd av klimatförändringar.
• Ett expansivt område som kräver planering och framförhållning i planprocessen.
• Stärka arbetet med social hållbarhet i
fysisk planering för att minska klyftorna i
samhället.
• Skapa förutsättningar för att främja
hälsa bland både ungdomar och vuxna.
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Utgångspunkt i
styrdokument,
visioner
och mål
AGENDA 2030

Agenda 2030 är ny global utvecklingsagenda som antogs under 2015. Den består av 17 mål för hållbar utveckling
som syftar till att utrota fattigdom och hunger, rädda vår planets ekosystem och klimat och säkerställa att alla
människor på jorden kan leva drägliga, jämställda och trygga liv. Ett övergripande hållbarhetsarbete som innefattar
ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Med sina 169 delmål är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som någonsin antagits av världens länder.Visionen i Agenda 2030 är att målen ska vara uppfyllda till 2030.
Ansvaret för att nå målen vilar på varje lands regering. En handlingsplan håller på att arbetas fram av en utsedd
nationell delegation som sedan sprids till länsstyrelser för vidare regional och lokalt arbete.

RUS Regional utvecklingsstrategi – Jönköpings län

Region Jönköping, det vill säga Jönköpings län, är den sjätte största regionen i Sverige sett till folkmängd. Regionens största stad är Jönköping och Jönköpings kommun är den tionde största kommunen i Sverige.
Regionen har en unik strategisk position i Sverige och i Skandinavien och är en naturlig nod i stråken mellan
storstadsregionerna Stockholm/Mälardalen, Malmö/Öresund och Göteborg. Det som har bäring för Smålandsstenar och Skeppshult i RUS är:
”För att attrahera och tillgängliggöra spetskompetens är det viktigt att erbjuda attraktiva miljöer för
människor och företag att bo och verka i. Marknaden är global och öppen för handel oavsett var
PlQQLVNRUERU'HWJHRJUDÀVNDVDPPDQKDQJGlUI|UHWDJHWYHUNDUEHK|YHUSUlJODVDYOnJDLQWUlGHVKLQGHU
social tolerans, goda incitament för entreprenörskap och traditioner som uppmuntrar nyföretagande. Här
ÀQQVVWRUDP|MOLJKHWHUWLOOI|UElWWULQJDUI|UVWlUNWDWWUDNWLYLWHW8WYHFNOLQJHQI|UHWWPHUNOLPDWVPDUWVDPhälle får också stora konsekvenser för frågor som rör exempelvis uppvärmning, transporter och bebyggelsestruktur. Med bland annat en stark industritradition, stor tillgång till förnybar energi och en förhålODQGHYLVVWDUNPLOM|WHNQLNLQGXVWULÀQQVP|MOLJKHWHUDWWGUDQ\WWDDYVNLIWHWPRWDOOWVWDUNDUHPLOM|IRNXVLHQ
miljödriven företagsutveckling.”
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Regionalt trafikförsörjningsprogram

-|QN|SLQJVOlQVWUDÀNKDUHWWUHJLRQDOWWUDÀNI|UV|UMQLQJVSURJUDPVRPRFNVnJlOOHUI|U*LVODYHGVNRPPXQ.ROOHNWLYWUDÀNXWJ|UHQYLNWLJGHOLKXUPlQQLVNRULNRPPXQHQUHVHUWLOORFKIUnQDUEHWHWWLOOIULWLGVDNWLYLWHWHURFKNXOWXUXWEXG8UHWWVRFLDOWKnOOEDUWSHUVSHNWLYXWJ|UMXVWNROOHNWLYWUDÀNHQVWRUP|MOLJKHWDWWLQNOXGHUDROLNDJUXSSHUL
samhället till att arbeta och bo på olika orter samt minska bilberoendet.
Människors resande varierar mycket beroende på kön, bostadsort och yrkesval. Särskilt markant är att kvinnor oftare reser kortare sträckor och mer kollektivt än män. Detta riskerar att begränsa arbetsmarknaden för
NYLQQRUQDRFKlYHQGHUDVNDUULlUP|MOLJKHWHUJHQRPDWWDUEHWVPDUNQDGHQNU\PSHUJHRJUDÀVNW$WWNXQQDUHVD
bekvämt, ofta och med en låg tidsinsats medverkar till mer jämställda levnadsförhållanden mellan män och kvinQRU(QVNLOGDPlQQLVNRUVYDODY\UNHRFKERHQGHRUWXW|NDVJHQRPHQWLOOI|UOLWOLJNROOHNWLYWUDÀNRFKPHGYHUNDU
därmed till att utjämna de regionala utvecklingsmöjligheterna. Barn, ungdomar och låginkomsttagare är andra
JUXSSHUI|UYLONDHQEUDNROOHNWLYWUDÀNlUVlUVNLOWYLNWLJ)|UGHVVDlUSULVYlUGKHWRFKWLOOJlQJOLJLQIRUPDWLRQVSHFLellt angelägna.
,GHQI|UGMXSDGH|YHUVLNWVSODQHQSUHVHQWHUDVGHODUDYHQWUDÀNXWUHGQLQJVRPYLVDUSnKnOOEDUDO|VQLQJDUI|U
JRGVWUDQVSRUWHURFK|YULJWUDÀN'HQI|UGMXSDGH|YHUVLNWVSODQHQDQJHURFNVn|YHUJULSDQGHI|UVODJSnHWWPHU
hållbart resande.

ÖP16

Den fördjupade översiktsplanen av Smålandsstenar och Skeppshult bygger på den kommunomfattande översiktsplanen som antogs 15 december 2016 men har utformats enligt rekommendationer från Boverket och deras nya
ÖP modell.
Fördjupningen följer också visionen som antagits av kommunfullmäktige där översiktsplanen är ett redskap för
att nå visionen.
9LVLRQHQO\GHU*LVODYHGVNRPPXQlUSODWVHQPDQJlUQDLGHQWLÀHUDUVLJPHGRFKKDUHQJRGUHODWLRQWLOO
I ÖP16 framhävs att kommunen ska arbeta med en hållbar utveckling. Det framgår också att de fem viktigaste
frågorna är:
- Ett rikt näringsliv
- Bredare utbildningsmöjligheter
- Utbyggd och förstärkt infrastruktur
- Fler och attraktiva bostäder
- Inkluderande samhälle
,g3ÀQQVXSSGDWHUDGHXQGHUODJVUDSSRUWHUGlUDNWXHOODVWUDWHJLHURFKSODQHUÀQQVRFKVRPRFNVnOLJJHUWLOO
grund för fördjupningen.
Bland annat har vi i FÖP:en kompletterat med aktuella kartor med förtätningsmöjligheter i centrum, förslag
på nya bostadsområden, utvecklingen för ett rikt näringsliv samt hållbara infrastrukturlösningar inkl grön- och
blåstruktur som ska vara hållbara över tid.Vidare kompletterar vi även med riktlinjer kring järnvägen och en
utvidgning av stickspår och terminalområde i Smålandsstenar.
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VA-policy

Va-policyn antogs av kommunfullmäktige 2015. Den anger att Gislaveds kommun ska ha en säker, klimatanpassad
och hållbar va-försörjning som bidrar till bebyggelseutvecklingen i kommunen.Va-hanteringen ska utformas och
skötas så att människors hälsa tryggas och att påverkan på miljön minimeras.
Enligt kommunens översiktsplan, ÖP16, ska dagvatten fördröjas och regleras så att belastning på ledningsnät och
recipienter begränsas. En grönstruktur ska utgöra stomme vid ny- och ombyggnad av dagvattenhantering. Föroreningarna i dagvattnet ska avskiljas innan det når recipienten om möjligt redan vid föroreningskällan.
I denna fördjupade översiktsplan anges va frågorna på ett övergripande sätt.Vissa områden och typer av verksamheter beskrivs närmare. En översiktlig bedömning av hur va-lösningar kan göras till enskilda områden presenteras också närmare här.

Landsbygdsutveckling i strandnära läge, LIS

*HQRPHWWVlUVNLOWXWSHNDQGHL|YHUVLNWVSODQHQÀQQVGHWP|MOLJKHWDWWInGLVSHQVIUnQVWUDQGVN\GGVEHVWlPPHOserna av landsbygdsutvecklingsskäl. I den kommunomfattande översiktplanen, ÖP16, har två områden pekats ut
som LIS-områden i Smålandsstenar och Skeppshult. Det första är runt Hörsjön i Smålandsstenar och där syftet
lUDWWJHP|MOLJKHWI|UXWYHFNOLQJDYIULOXIWVRFKWXULVWUHODWHUDGYHUNVDPKHWLDQVOXWQLQJWLOOGHEHÀQWOLJDDQOlJJningarna vid sjön. Det andra området utgörs av området vid Skeppshults bruk där syftet är att möjliggöra för
både bostadsutbyggnad och verksamhetsutveckling.

Miljömål

+XUGHQI|UGMXSDGH|YHUVLNWVSODQHQI|UKnOOHUVLJWLOOPLOM|PnOHQÀQQVEHVNULYHWLPLOM|NRQVHNYHQVEHskrivningen till planen.
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UTVECKLINGSSTRATEGI
Utvecklingsstrategin för den fördjupade översiktsplanen för Smålandsstenar redovisas genom övergripande
strategier och på strategikartor.

Strategier

Smålandsstenar och Skeppshults främsta styrkor har
analyserats fram i gemensamma dialoger och processer. Det som kännetecknar orterna är:

Gislaved
26

Burseryd

Stationsområdet

HN

J-B

an

an

153
Värnamo

26

Falkenberg
153
Halmstad

• Framtidstro – orter som präglas av stark familjetradition och familjeföretag som skapar tillväxt och
som har en tilltro till samhället gemensamt med ett
tongivande civilsamhälle.
• Läget – kommunikationer som gör det lätt att ta sig
till större städer och regioner kan stärkas än mer
genom effektiva hållbara kommunikationer.
• Naturen runt hörnet – var du än bor i Smålandsstenar och Skeppshult har du närhet till rekreationsområden i form av skog och vatten som ska tillvaratas och möjliggöras.
• Karaktären – Smålandsstenar kännetecknas som en
hemtrevlig småstadsidyll med en tydlig centrumkänsla som kan stärkas ytterligare. Skeppshult är porten
söderifrån där landet möter småstaden.

Snedbild över södra Smålansstenar

Snedbild över Skeppshult
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Framtidstro

Gis
lave

d

,6PnODQGVVWHQDURFK6NHSSVKXOWÀQQVI|UHWDJVRP
vuxit upp från grunden och med märken väl kända
långt utanför kommunens gränser. Dessa företag
präglas av en stark familjetradition och som bidrar
WLOOHQNlQVODDYJHPHQVNDSLVDPKlOOHQD+lUÀQQVHWW
mycket starkt föreningsliv och civilsamhälle som bidrar
till andan i samhället. Den utgör en stark identitet för
bygden och kan stärkas ytterligare i form av utveckling av målpunkter, framtida expansionsområden och
mötesplatser.

26

Västra
Industriområdet

Fållinge
Industriområde

Burseryd

Reftele

Östra
Industriområdet

Strategi:
Vid expansion och nyetableringar behöver goda
I|UXWVlWWQLQJDUÀQQDVI|UYHUNVDPKHWHUVRPSODQHUDU
att växa eller etablera sig.

Södra
Industriområdet

rm
Te
ina
lom
råd

N

iss

an

e

Läget

26

Västra
Industriområdet

Falke
nber
g
153

stad
Halm

Kommunikationerna till och från Smålandsstenar
och Skeppshult har varit grunden för att orterna har
utvecklats, de är fortfarande viktiga idag och kommer
vara en stor styrka i Smålandsstenar och Skeppshults
IUDPWLGDXWYHFNOLQJ1lUKHWHQWLOOÁHUDVWlGHULQlUUH
gioner och andra kommuner kan stärkas genom effektiva och hållbara kommunikationer både vad gäller
persontransporter samt logistik till och från industriområden.

Infrastruktur och industriområden

Strategi:
Bättre tillgänglighet till och på väg 26 och väg 153
VDPWNRSSOLQJDUPHGVWLFNVSnUWLOOMlUQYlJHQ +1-EDQDQ lUFHQWUDOWDWWXWYHFNODPHGKlQV\QWLOO6Pnlandsstenar och Skeppshult läge. Stationsområdet
som en central mötesplats med ett tydligt resecentrum, samt södra industriområdet med större
logistikkapacitet med hjälp av stickspår och terminalmöjligheter utgör viktiga noder i kommunikationsstrukturen.

Korsning Lv 153 och Rv 26
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Gis
la

ved

Naturen runt hörnet

Angränsande
värdefull odlingslandskap

Biologiska viktiga
områden

26

Burseryd

Reftele

Angränsande
värdefull odlingslandskap

Biologiska viktiga
områden
Angränsande
värdefull odlingslandskap

N

iss

an

Nissan rinner längs med både Smålandsstenar och
6NHSSVKXOWRFKlUHQNlOODWLOOÀQDUHNUHDWLRQVPLOM|HU
RFKDWWUDNWLYDERHQGHPLOM|HU+lUÀQQVWLOOJnQJWLOO
Hörsjöområdet, där friluftsliv och badmöjligheter och
QlUOLJJDQGHÀQDNXOWXUPLOM|HUELOGDUHQYLNWLJP|WHVplats för boende i tätorten och innebär också en tillgång för den tätortsnära landsbygden och tillresanden
VRPUHNUHDWLRQVP|MOLJKHWbYHQGHQRPJLYDQGHODQGVE\JGHQPHGMRUGEUXNVRPUnGHQRFKVNRJVPDUNÀQQV
som rekreationsresurs på nära håll. Naturen i form av
vatten och skog och jordbrukslandskap är viktiga för
människors hälsa och trivsel. Därför är det viktigt att
SODQHUDI|UQlUKHWWLOOQDWXUVRPVNDÀQQDVEnGHQlU
det gäller förtätning, framtida bebyggelse, men också
tillkommande industribebyggelse.

Strategi:
Gröna och blå korridorer ska utgöra principen för
vidare planering av såväl infrastruktur och industriområden men också när det gäller bostäder och
service då det är en del av karaktären vad gäller
Smålandsstenars och Skeppshults samhällen.
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Angränsande
ärdefull odlingslan
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odlingslandskap
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värdefull odlingslandskap
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Halm

Grönstruktur

Nissan
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Karaktären
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Smålandsstenar har en känsla av småstadsidyll med
mötesplatser och caféer som bidrar till karaktären.
För att utveckla kärnan kan småstaden berikas med
t ex modern och klimatanpassad arkitektur för att
på ett sätt uppnå ett mer hållbart samhälle. Därtill
ÀQQVMlUQYlJVVWDWLRQEXVVFHQWUDOHQELRJUDIELEOLRWHN
och vård- och tandcentral. Skeppshult är tätortsnära
landsbygd. Det är nära mellan dessa två orter och med
en tydlig centrumkärna i Smålandsstenar samt servicecenter i Skeppshult bidrar det till en hemtrevlig bygd
att bo och verka i.

26

Burseryd

Reftele

Strategi:
Vid planering av framtida bostadsbebyggelse bör
I|UWlWQLQJDYEHÀQWOLJDWRPWHUVNHLFHQWUXPI|U
att ytterligare stärka centrumkärnan samt vidare
undersöka möjligheter till bostäder vid Nissan för
DWWVNDSDÁHUDWWUDNWLYDERHQGHPLOM|HU8WYLGJQLQJ
av bostadsområden med blandad bebyggelse sker
framförallt västerut från samhället samt till viss del i
öster med utgångspunkt att servicepunkter tillskapas
där nya områden bildas.
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Handel utgör en viktig del av karaktären i centrum
RFKGHWVNDIRUWVDWWÀQQDVP|MOLJKHWHUI|UYHUNVDPheter att etablera sig centrumnära. Bottenplan på nya
ÁHUERVWDGVKXVVHVVRPHQP|MOLJKHWDWWLQWHJUHUD
handel med bostäder. Skeppshult har större möjligheter att knyta ihop dess samhälle genom ytterligare planering av bostadsområden som är attraktiva
möjligheter på landsbygden.
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Bostäder och centrumutveckling

Biologiska viktiga
områden

Smålandsstenar
Angränsande
värdefull odlingslandskap

26

Västra
Industriområdet

Haghult

Fållinge
Industriområde

Burseryd

Reftele

Angränsande
värdefull odlingslandskap
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Östra
Industriområdet

Biologiska viktiga
områden
Angränsande
värdefull odlingslandskap
Södra
Industriområdet
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Skeppshult

26

Angränsande
ärdefull odlingslan
värdefull
odlingslandskap
Västra
Industriområdet

Falke
nber
g
153

Angränsande
värdefull odlingslandskap
stad
Halm

Samlad strategikarta
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ANVÄNDNING
AV MARK OCH
VATTEN
– Hur bor vi i framtidens
Smålandsstenar och Skeppshult?
För 200 år sedan bodde 90 % av Sveriges befolkning
på landet. Idag ser det annorlunda ut med 85 % som
bor i tätorter och enligt långtidsutredningen förväntas
54 % av Sveriges invånare bo i storstadsregionerna år
2040. FN uppskattar i sin rapport att närmare 60 %
av hela jordens befolkning troligen kommer att bo i
VWlGHUnU'HQQDRPÁ\WWQLQJVSURFHVVNDOODVXUbanisering och är ett samhällsfenomen som har pågått
i varierande utsträckning sedan industrialiseringen.
2PYlUOGVDQDO\V7\UpQV
Då trenderna visar på just fortsatt urbanisering som
YLGDUHLQQHElUG\UDUHERHQGHPHGÁHUPlQQLVNRUSn
allt mindre yta, kan det skapa möjligheter för mindre
orter. Digitalisering kan vara ett sätt som medför ökade möjligheter för ett fortsatt boende på landsbygden.
Genom att lyfta fram attraktiva boende- och livsmiljöHUNDQGHWSnVnVlWWDWWUDKHUDÁHUDWWYLOMDVWDQQDVDPW
Á\WWDWLOONRPPXQHQ
I detta avsnitt beskrivs olika områden som föreslås
I|UE\JJQDWLRQDYERVWlGHU,GHWVRPlUGHÀQLHUDW
som centrumkärnan föreslås förtätning av olika slag,
beroende på var och hur marken ser ut. I tätortsnära
landsbygd samt i det yttre centrumområdet där det
ÀQQVP|MOLJKHWWLOOJnQJRFKF\NHODYVWnQGWLOOFHQWUXP
och skolor föreslås blandade bebyggelseformer såsom
HQSODQVKXVRFKÁHUERVWDGVKXV

Gislavedshus AB:s Passivhus i Smålandsstenar

Förslag till fördjupning av översiktsplanen för Smålandsstenar och Skeppshult - Samrådshandling
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Centrumkärnan i Smålandsstenar
Att förtäta med bostäder i samhällen är resurseffektivt och innebär fördelar socialt, ekologiskt och
ekonomisk.
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En förtätning av bebyggelsestrukturen i centrum
utvecklar karaktären och kan bidra till att tydliggöra
RFKGHÀQLHUDFHQWUXPNlUQDQ*HQRPI|UWlWQLQJPHG
ERVWlGHUVRPJHUÁHUERHQGHLFHQWUDODGHODUVNDSDV
ett mer levande centrum med aktivitet och rörelser
XQGHUVWRUDGHODUDYG\JQHW9LGI|UWlWQLQJPHGÁHUERstadshus i centrumkärnan kan med fördel handels- eller kontorsmöjligheter etableras i bottenplan.
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Förtätning bidrar till:
• att värdefull jordbruks- och naturmark sparas
• större underlag för service, handel, kultur, vård mm.
• nya möjligheter att förstärka centrumkärnan och öka
dess attraktionskraft
• kortare och färre resor till och från bostad, skola
och arbete vilket bidrar till ett hållbart resande
• att den tekniska infrastrukturen används bättre
PHUEODQGDGEHE\JJHOVHRFKÁHUP|WHVSODWVHUVRP
bidrar till minskad segregation
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Förslag på förtätning

Närhet och tillgänglighet till service och mötesplatser samt goda kommunikationsmöjligheter skapar ett
attraktivt centrum i Smålandsstenar och Skeppshult.
En förtätning på redan etablerade platser bidrar till att
EHKnOODGHFHQWUXPQlUDJU|Q\WRUQD IUL\WRUQD LQWDNWD
,FHQWUXPÀQQVQnJUDOHGLJDWRPWHUSnNRPPXQDO
PDUNVRPlUOlPSOLJDI|UÁHUERVWDGVKXV
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tan

Utredningsområde framtida bostäder
Svenstigs parkering

Möjlig plats för
ÁHUERVWDGVKXV

Sv
en

sti

gs

Området används idag som parkeringsyta för lastbilar
och bilar.
3ODWVHQEHG|PVYDUDOlPSOLJWI|UHWWÁHUERVWDGVKXV
med 8-12 våningar med handelsytor eller andra offentliga lokaler i markplan. Då exploateringsgraden blir
hög är det extra angeläget att värna en god utemiljö
med friytor för lek och möten. Parkering ska lösas
inom fastigheten och kan lösas genom underjordiskt
garage.Vid hög exploateringsgrad och begränsade
ytor behöver lösningar med fördröjning av dagvatten
påvisas i tidigt skede. Det exponerade läget och närheten till väg 26 ställer höga krav på utformning och
gestaltning samt att exploatören löser på bullerproblematiken.

Hur vi når strategierna:
• Förtäta i de centrala delarna
a Ni
Norr

ssasti

gen

Strandsnäsgatan

,GDJÀQQVHWWPLQGUHÁHUERVWDGVKXVLWUHYnQLQJDUYLG
Strandsnäsgatan. Utmed gatan bedöms lämpligt för ytWHUOLJDUHE\JJQDGHULIRUPDYÁHUERVWDGVKXVbYHQKlU
värnas goda utemiljöer och fördröjning av dagvatten.

Möjlig plats för
ÁHUERVWDGVKXV

Hur vi når strategierna:
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• Bebyggelsen ska bidra till förtätning och ökad
kvartersstruktur. Samt att dagvatten hanteras vid
nybyggnation.
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Norra Nissastigen

8WPHG1RUUD1LVVDVWLJHQRFKLGHVVQlURPUnGHÀQQV
möjligheter till förtätning med bostäder som kan svara
XSSPRWROLNDEHKRYRFKnOGHUVJUXSSHU'HWÀQQV
dock industrier som ligger blandade med bostäder
vilket utgör ett problem vad det gäller olika störningar,
JlOODQGHPLOM|NUDYRFKWUDÀNVlNHUKHW
Vid val av utbyggnadsområde och bostadstyp måste
KlQV\QWDVWLOOHYHQWXHOODNRQÁLNWHUVRPNDQXSSVWn
mellan bostäder och industrier så att inte nya problem
byggs in.

Möjlig plats för
ÁHUERVWDGVKXV

Södra Långgatan

8WPHG6|GUD/nQJJDWDQÀQQVEODQGDGEHE\JJHOVH
GHWXWU\PPHDWWEHE\JJDHQEHÀQWOLJSDUNHULQJPHG
ÁHUERVWDGVKXV
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Norra Nissastigen/Malmgatan

Centralt och i anslutning till Norra Nissastigen ligger
mataffären COOP. Med anledning av byggnadens
karaktär och lokalisering bedöms det vara möjligt att
komplettera den med en tillbyggnad av bostäder om
2-4 våningar. Här kan tredimensionell fastighetsbildning vara aktuell.

Lån
Södra

ggatan

Hur vi når strategierna:

• Förtätar med nya bostadshus och handel i centrala
delar
• Stimulerar mångfald i bebyggelsens utformning och
upplåtelse

No

• Nybyggnader ska ta hänsyn till behovet av klimatanpassning
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Coop

• Ta tillvara möjligheten med tredimensionell fastighetsbildning
• Värnar friytor och mötesplatser för goda utemiljöer
• Tar fram hållbara strategier och lösningar för dagvatten
• På sikt omlokaliserar industriverksamheter som
ligger omgärdade av bostäder

Förslag till fördjupning av översiktsplanen för Smålandsstenar och Skeppshult - Samrådshandling
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Bostäder i närområden
Smålandsstenar
Haghult/Tillbo området
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gat

Här är det lämpligt med småhusbebyggelse och minGUHÁHUIDPLOMVKXVPHGOlJHQKHWHU2PUnGHW7LOOER
är delvis detaljplanelagt.

a

Hur vi når strategierna:

• Fortsätta utökningen av villabebyggelse. SkyddsavVWnQGPRWGHQQ\DYlJHQVNDÀQQDVRPPLQVWP

Haghult
Tillbo
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Bananenområdet

9lVWHURPGHWEHÀQWOLJD%DQDQHQRPUnGHWÀQQVGHW
idag markområden som bedöms lämpliga för vidare
utveckling av tätorten västerut.

Hur vi når strategierna:

• Bostäder bör tillskapas med blandad bebyggelse
VnEnGHOlJHQKHWHURFKYLOORUÀQQVDWWWLOOJn9LG
HIWHUIUnJDQSnÁHUERVWlGHUE|UOlPSOLJSODWVI|U
förskola anges i samband med detaljplanearbetet.
Vidare bör det utredas hur dagvatten och avlopp
ska tas om hand.

Åtteråsskolan

Bananenområdet
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Fållinge

+lUÀQQVP|MOLJKHWHUWLOOHQYDUVDPHWDEOHULQJDY
bostäder.

Hur vi når strategierna:

• Gårdsnäring kan vara exempel på verksamheter
som får växa.

153

Utredningsområde för bostäder i
Smålandsstenar

I Smålandsstenar och Skeppshult rinner Nissan igenom
båda samhällena. Nissan ger möjlighet till både rekreation och attraktiva boendemiljöer. Strandnära boende
är eftertraktat och innebär ökat ekonomiskt incitament för genomförande. För att säkerställa strandnära boende sydost om Nissan behöver bebyggelses
placering och utformning omsorgsfullt anpassas efter
de rådande förutsättningarna med avseende på strandskyddets syften, det värdefulla naturområdet i allmänhet och klimatanpassning i synnerhet. Infrastrukturen
måste utvecklas så att området ges bättre anslutningar
till Smålandsstenars centrum.

Hur vi når strategierna:

• Byggande av bostadshus. Avsättande av bred allmän
passage i naturmark mot Nissan. Hänsyn ska tas till
nyckelbiotopområden i närheten samt klimatanpassade åtgärder.

Förslag till fördjupning av översiktsplanen för Smålandsstenar och Skeppshult - Samrådshandling
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Skeppshult
Förtätning av tätorten

Skeppshult består av tre mindre områden med bostäGHUDYROLNDNDUDNWlURFKGlUHPHOODQÀQQV|SSHWODQGskap. Dessa tre områden kan förtätas så att karaktären
av Skeppshult förstärks.
Mellan området där det är blandad bebyggelse tillsammans med industrier och det mer rena bostadsområGHWYlVWHURP1LVVDVWLJHQ YlJ ÀQQVP|MOLJKHWWLOO
ytterligare bostäder i form av både villor och radhusomåden.

Hur vi når strategierna:

26

• 'HWVNDÀQQDVJRGSODQEHUHGVNDSI|UERVWlGHUDY
olika karaktär i alla delar av Skeppshult.
• Här bedöms lämpligt för ytterligare byggnation av
bostäder i blandad bebyggelseform såsom villor
RFKÁHUIDPLOMVKXV

Skeppshult

Storgata

n

153

Utredningsområde för
bostäder i Skeppshult

3nQRUUDVLGDQ6WRUJDWDQL6NHSSVKXOWÀQQVRFNVnP|Mlighet att på sikt utveckla som bostadsområden. Här
behöver ytterligare utredning göras.
På östra sidan Nissastigen ner mot bruket är det
YDWWQHWRFKEUXNVPLOM|QVRPXWJ|UVlUGUDJbYHQKlU
ÀQQVPDUNI|UH[SDQVLRQDYIUDPWLGDERVWlGHU+lU
bör också göras ytterligare utredning var placering av
IUDPWLGDERVWlGHUNDQÀQQDVRFKKlQV\QVNDWDVWLOOGH
NXOWXUYlUGHQVRPÀQQVUXQWRPNULQJ%|ODU\GVNYDUQ
Området i sig behöver planläggas.
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Industriområden
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Västra
Industriområdet
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Transporterna till samtliga industriområden sker framförallt på lastbil i dagsläget.
En utredning om ett potentiellt stickspår i Smålandsstenar och som är ett underlag till denna fördjupning,
påvisar både förutsättningar och möjligheter att bygga
HWWVWLFNVSnUVRPNRSSODVWLOOEHÀQWOLJMlUQYlJ)|U
att på så vis kunna öka mängden gods till och från
Smålandsstenar på järnväg istället för på lastbil. Detta
stickspår lämpar sig bäst enligt utredningen vid Södra
industriområdet.
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Samhället Smålandsstenar är inramat av fyra stora
industriområden; Östra,Västra, Södra och Fållinge
LQGXVWULRPUnGH1lULQJVOLYHWSnRUWHQWlFNHUÁHUD
IUDPWLGVEUDQVFKHURFKKlUÀQQVHWWVWRUWDQWDOWLOOverkningsföretag etablerade. Tätorten genomkorsas
av två större länsvägar.Väg 26 i nord-sydlig riktning
mellan Jönköping- Gislaved och Halmstad och väg 153
mellan Växjö/Värnamo och Varberg. Igenom orten pasVHUDU+DOPVWDG1lVVM|MlUQYlJVRPHQOLJW7UDÀNYHUNHW
är en viktig interregional förbindelse. Den passerar
sex kommuner. Öster om järnvägen ligger huvudsakligen industrier. Fållinge industriområde i norr/nordost
och ett större industriområde intill stationsområdet i
centrala Smålandsstenar. Södra industriområdet ligger
också med närhet till järnvägen men strax väster om
både järnvägen och väg 26. Enstaka industrier ligger
omringade av bostäder, bl a Purus, Demex,Västbo
*DOYDQRFK6PnODQGVVWHQDUV%LOODFNHULQJHQ 8WUHGQLQJVUDSSRUWVWLFNVSnU%69
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I detta kapitel behandlas markanvändningen för den
framtida utvecklingen för industri- och verksamhetsområden i Smålandsstenar och Skeppshult.

Infrastuktur och industriområden

Industriernas placering i Smålandsstenar, i kombination med sträckning av väg 26 rakt igenom samhället,
medför att stora delar av godstransporterna till industriområdena passerar de centrala delarna av tätorten.
Externa tillfartsvägar till det västra industriområdet
saknas vilket medför att detta område endast nås via
PLQGUHYLOODJDWRU 7UDÀNXWUHGQLQJ:63 )|UDWW
komma till bukt med logistikproblemen behöver en
noggrann avvägning av framtida industri- och verksamhetsmark göras.
För att kunna expandera ytterligare i de olika industriområdena behöver klimatanpassningsåtgärder även
gälla industriområden för att i framtiden klara olika
klimatförändringar.
Lokalt omhändertagande av dagvatten är ett sätt att
tillsammans med kommunen utveckla åtgärder för
klimatanpassning.
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Västra industriområde

Med hänsyn till boende i närområdet bör strävan i
det längre perspektivet vara att expandera nordväst
HQOLJWYDGÀJXUHQYLVDU0HGLQRFKXWODVWQLQJVRP
vetter nordväst mot en ny logistisk infart till Västra
industriområdet, bidrar det till en mindre störande
verksamhet. Detta eftersom det utgörs av framförallt
godstransporter bland villaområden till och från Västra
industriområdet.

Hur vi når strategierna:

,QGXVWULRFKWUDÀNEXOOHUIUnQLQGXVWULRPUnGHWVND
beaktas i samband med planering av området. Utredning av lämplig lokalisering av tillfart till området
ska göras med hänsyn till planerade förändringar i
WUDÀNHQ
• Klimatanpassning, lokalt omhändertagande av
dagvatten, grönstrukturer och gröna korridorer är
viktiga att beakta i planeringen för att bidra till en
hållbar utveckling.

Östra industriomådet

Området bör utformas med utgångspunkt att utvidgas söderut. Utmed Nissan ska mark reserveras för
fortsättning av strövstråk. På sikt ska det vara möjligt
att ta sig genom industriområdet till Fållinge via en bro
över Nissan. Området närmast väg 153 ska göras mer
tilltalande då det är entrén till Smålandsstenar österifrån.

Hur vi når strategierna:

• Kommunen bör på sikt förvärva mark söderut för
att möjliggöra expansion av östra industriområdet
söderut. Då området är en del av entrén till tätorten Smålandsstenar bör det utformas så att ett gott
intryck skapas från väg 153. Området bör göras
mer tillgängligt längs med Nissan för strövstråk och
det rörliga friluftslivet.
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4527

Fållinge industriområde
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,RPUnGHWLGDJÀQQVEnGHÁ\JIlOWPHWDOOLQGXVWULRFK
WUDÀNDQNQXWHQVHUYLFHRFKLQGXVWUL8WYHFNOLQJVRPUnGHI|UÁ\JIlOWHWDQJHVRFNVnLg3+lQV\QWLOOIRUQlämningar och biologiska samt kulturella värden ska
tas i samband med ytterligare expansion av området.
Bostäder nära industriområdet är inte lämpligt.

Hur vi når strategierna:

• Flygplatsen i Smålandsstenar skyddas och ges möjlighet till utökning.
• Området kan med fördel utökas med ytterligare
industriändamål så det successivt blir ett attraktivt
verksamhetsområde.

Södra industriområde

Smålandsstenar

,GHQV|GUDGHOHQDY6PnODQGVVWHQDUÀQQVGHWVWRUD
möjligheter för framtida industri- och verksamhetsområden att växa. Ett framtida stickspår och terminalområde ges utrymme i den södra delen.

Go

Hur vi når strategierna:
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• Området ges möjlighet till expansion av industriändamål i större och mindre skala. Det behöver
J|UDVÁHUXWUHGQLQJDUNULQJIRUQOlPQLQJDUEXOOHUXWredningar, förorenad mark innan planläggning och
bygglovsprövning.Vid expansion ska området växa
VXFFHVVLYWXWLIUnQEHÀQWOLJDLQGXVWULHUVDPWLQIUDstruktur. Ett stickspår från järnvägen utökar lagringsmöjligheter och tillskapar ett terminalområde
för hela kommunen.

Skeppshult
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Enstaka verksamheter

Hörsjöområdet
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Västbo Galvan
Industrin ligger mellan ån Nissan och bostadsområdet
Strandsnäs och i rekreationsområdet Hörsjö-/Vikareboområdet.
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Smålandsstenars Billackering
Verksamheten ligger intill väg 26 i centrala Smålandsstenar. Utredning behöver göras huruvida föroreQLQJDUÀQQVLPDUNHQ+lUE|UDQQDUVHWWSRWHQWLHOOW
ÁHUERVWDGVKXVXSSUlWWDV
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Purus
Industrin ligger mitt i villabebyggelsen i Smålandsstenar
sydvästra del.

Ni

Hur vi når strategierna:

• På sikt ska det övervägas om industrierna kan omlokaliseras till annan plats.

Skeppshult

26

Skeppshult

,6NHSSVKXOWÀQQVGHWERVWDGVRPUnGHQRFKLQGXVWULHU
i alla delar. Mest koncentrerat är det i den västra delen
där industrier som Skeppshultscykeln och Skeppshult
Press och Svets ligger.
9LG1LVVDQÀQQV6NHSSVKXOWVEUXNVDPW1DMLE\JJRFK
däremellan Skeppshults gjuteri.

Hur vi når strategierna:
Storgata

,6NHSSVKXOWÀQQVXWU\PPHDWWH[SDQGHUDYlVWHUXW
mot väg 153. I öster vid området kring Bölaryds
kvarn och Naji bygg bör området detaljplaneras
och kulturvärden ska tas hänsyn till.

n

153
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Hållbara transporter och kommunikationer
Transportsektorn står för den största delen av koldioxidutsläppen i kommunen. Resandet som helhet i
NRPPXQHQIRUWVlWWHUDWW|ND 0LOM|ERNVOXW*LVODYHGV
NRPPXQ 'HWÀQQVGlUI|UHWWEHKRYDYHWW
transportsystem som hanterar klimatutmaningen och
samtidigt bidrar till en samhällsutveckling med hållbar
tillväxt. Resor och transporter ska underlätta vardagen för människor och företag och utgöra hållbara
klimatsäkra transportlösningar. För människor i den
tätortsnära landsbygden och för näringslivet i tätorter
och städer som är beroende av deras arbetskraft är det
ytterst viktigt med goda kommunikationer som möjliggör dagligt pendlande.
Ökad befolkning leder till ökat behov av transporter.
För att kunna möta befolkningstillväxt och samtidigt
uppnå ett ekologiskt hållbart samhälle krävs att en större andel av resandet sker kollektivt.

Korsning Lv 153 och väg 26

Hållbart resande och kommunikationer

Klimatutmaningen kommer förmodligen att öka efterIUnJDQSnHIIHNWLYDNROOHNWLYWUDÀNO|VQLQJDURFKDQGUD
alternativ.Vid kraftigt höjda drivmedelspriser kommer
en del av dagens bilister att efterfråga andra transporWDOWHUQDWLY)|UDWWJ|UDNROOHNWLYWUDÀNHQDWWUDNWLYRFK
ekonomiskt hållbar är det viktigt att den ges god framkomlighet och med en turtäthet som gör den attraktiv
DWWDQYlQGD.ROOHNWLYWUDÀNHQKDUP|MOLJKHWDWWXQGHUOlWta det dagliga livet, öka tillgängligheten och inkludering
till utbildning och arbetsmarknad samt bidrar till en
bättre miljö.
På landsbygden blir det svårare att erbjuda samma
turtäthet som inom mer tätbefolkade områden. Det är
därför viktigt att det sker en samordning med särskild
NROOHNWLYWUDÀNI|UDWWWLOOJRGRVHROLNDJUXSSHUVEHKRY
DYDWWUHVD 5HJLRQDODWUDÀNI|UV|UMQLQJVSURJUDPPHW
-|QN|SLQJVOlQVWUDÀN
För att göra det mer attraktivt att cykla behöver planering i samhället göras, förutsättningar som underlättar
för cykel behöver skapas och slutligen behöver även
den enkildes vanor ändras.
,6PnODQGVVWHQDUÀQQVHWWUHVHFHQWUXPLGDJYLGVWDWLRQVRPUnGHWGlUNROOHNWLYWUDÀNLIRUPDYEnGHEXVV
RFKWnJVWDQQDURFKDYJnULIUnQ.U|VDWnJHQWUDÀNHUDU
sträckan mellan Halmstad – Nässjö.
-|QN|SLQJVOlQVWUDÀNRFK+DOODQGVNROOHNWLYWUDÀNWLOOsammans med kommunerna längs med järnvägen verkar
I|UDWWWXUWlWKHWHQPHGSHUVRQWUDÀNVND|NDRFKJRGstransporter på tåg också ska öka.
Stationen i Smålandsstenar
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En bidragande förutsättning för att godstransporterna
ska kunna öka är att industriernas behov av dels klimatanpassning men också lättare logistikhantering av sitt
gods synliggörs och planeras för.

Smålandsstenar

&\keltraÀk
%HÀQWOLJWF\NHOYlJQlWlUYLNWLJWDWWXWYHFNODJHQRPDWW
binda samman länkar som saknas i nätet. Det kan även
göras genom hastighetssäkrande åtgärder på gator med
EODQGWUDÀNRFKJHQRPI|UElWWUDGYlJYLVQLQJ'HWWD
gäller speciellt i den södra delen av tätorten där cykelvägnätet är väl utbyggt men där det saknas tydliga stråk.
Cykelmöjlighet till intilliggande tätorter och besöksmål
av stor betydelse bör vara goda bland annat med tanke
på en förväntad ökning av användandet av elcyklar.

Skeppshult

380 190

Teckenförklaring
Förslag till nya gång- och cykelvägar
Befintliga gång- och cykelvägar

0

380 Meter

´

En ny övergång bör i första hand utföras vid korsningen
PHG+DVVHOJDWDQbYHQ%XUVHU\GVYlJHQLQQHElUHQEDUULlUI|URVN\GGDGHWUDÀNDQWHU*nQJRFKF\NHOWXQQHOQ
vid Smedjegatan fyller främst en funktion för skolelever
som ska ta sig mellan Villstadskolan och Nordinskolan.
Här bör passager utföras vid Tegnérsgatan och öster
om Skolgatan för att förbättra tillgänglighet och säkerhet för gående och cyklister. En gång- och cykelväg på
sträckan Göstas rondell – Smedjegatan skulle avsevärt
förbättra tillgängligheten för cyklister.
Att en gång- och cykelväg anläggs längs med Nissastigen mellan Skeppshult och ned till Skärshults badplats
i Hylte kommun för att knyta ihop Hylte och Gislaveds
kommun.
GångtraÀk
Tätare struktur i såväl nya som gamla områden ger
JRGDI|UXWVlWWQLQJDUI|UÁHUDWWU|UDVLJWLOOIRWVYLONHW
i sin tur ger mer liv på gatorna i samhället. Genhet och
trygghet är två grundläggande faktorer för att göra det
attraktivt att gå.
Nissastigen – Burserydsvägen, tillgänglighet för
gående och cyklister
För att minska Nissastigens barriäreffekt behöver
WLOOJlQJOLJKHWHQI|URVN\GGDGHWUDÀNDQWHUI|UElWWUDV
6W|UVWEHKRYDYGHWWDÀQQVSn1RUUD1LVVDVWLJHQGlU
GHWLQWHÀQQVQnJUDVlNUDGHSDVVDJHUQRUURPFHQWUXP
Tydliga korsningspunkter bör i första hand utföras vid
korsningarna med Kvarngatan, Domargatan,Villagatan
och Malmgatan.
3n6|GUD1LVVDVWLJHQÀQQVDQODJGDSDVVDJHURFK|YHUgångställen. Dessa upplevs dock som otrygga främst
SnJUXQGDYGHQWXQJDWUDÀNHQRFKSnJUXQGDYK|JD
hastigheter. Här bör åtgärder göras för att ökad säkerhet och trygghet i korsningspunkterna. Där gång- och
cykelvägen utmed Nissatigen korsar anslutande kommunala gator saknas på många ställen tydliga passager
vilket gör det ”hackigt” och det upplevs inte som ett
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sammanhängande stråk. På dessa platser upplevs det
GlUI|URFNVnRVlNHUWDWWSDVVHUD'HPHVWWUDÀNHUDGH
korsningarna bör i första hand ges en tydligare utformning här.

Skeppshult
Cykelvägsnätet föreslås i första hand kompletteras på
två sträckor.
-Bruksgatan i Skeppshult
-Idrottsplats i Skeppshult

Nissas

,GHQQRUUDGHOHQlUGHQWXQJDWUDÀNHQWLOO9lVWUD
industriområdet ett problem i dag då den har en stor
QHJDWLYSnYHUNDQSnERHQGHRFKWUDÀNPLOM|,QRFK
utfart från Västra industriområdet sker via gator med
LQWLOOLJJDQGHERVWlGHURFKGlUGHWÀQQVHQVWRUDQGHO
RVN\GGDGHWUDÀNDQWHUEHK|YHUNRUVDJDWRUQD9lVter om Norra Nissastigen är det största problemet
VLOQLQJVWUDÀNHQPHOODQ1RUUD1LVVDVWLJHQRFKYlJ
KlUEHK|YHUJnQJRFKF\NHOWUDÀNHQVHSDUHUDVIUnQ
|YULJWUDÀNLVW|UUHJUDGOLNVRPI\VLVNDnWJlUGHUSn
ERVWDGVJDWRUPHGP\FNHWJHQRPIDUWVWUDÀN

tigen

Bostadsgator
Bostadsområdena är generellt väl hastighetssäkrade
PHGIDUWGlPSDQGHnWJlUGHUSnGHPHVWWUDÀNHUDGH
gatorna. Framför allt gäller det bostadsområdena i
den södra delen av tätorten där omfattande åtgärder
JMRUWVI|UDWWVlNUDHQOXJQWUDÀNPLOM|

Hur vi når strategierna:

• Ett resecentrum i Smålandsstenar för kommunens
södra del som utgör en resenod för många olika
typer av resande. Här erbjuds möjligheter att ta tåg
eller buss till olika platser i regionen och kommunen.
Här möts också samåkningspooler men också möjlighet till parkering med laddstolpar för både elbilar
och elcyklar.
• I Skeppshult, erbjuds samåkningsmöjligheter med
laddstolpar för både busshållplats, elbilar och elcyklar.
• I första hand bör en cykelväg utmed riksväg 26
mellan Smålandsstenars tätort och Kappeledsvägen
prioriteras för att möjliggöra cykling mellan Smålandsstenar och Gislaved.
• Cykelvägsnätet föreslås kompletteras på följande
sträckor:
-Väg 153, sträckan Värnamovägen-Hörsjögatan
-Torggatan, sträckan Smedjegatan-N Nissastigen
-Södra Nissastigen, sträckan Skruvgatan och 100m
norr om Skruvgatan
-Burserydsvägen, sträckan Göstas rondell-Smedjegatan
-Smedjegatan, sträckan Burserydsvägen-Torggatan
-Malmgatan, sträckan V Järnvägsgatan-N Nissastigen
Snedbild över Nissastigen i Smålandsstenar
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Hållbara transporter

I planarbetet har det som ett underlag gjorts en
WUDÀNXWUHGQLQJVDPWHQVWLFNVSnUVXWUHGQLQJI|U
6PnODQGVVWHQDUWlWRUWVRP:63NRQVXOWHUVDPW%69
arkitekter & ingenjörer ansvarat för.
Det presenteras delar av översiktliga lösningar från
WUDÀNXWUHGQLQJHQRFKVWLFNVSnUVXWUHGQLQJHQI|UDWW
åstadkomma mer hållbara transporter till och från
tätorten Smålandsstenar och Skeppshult.

Smålandsstenar kan utifrån en karta delas in i fyra olika delar som benämns Västra, Östra, Fållinge och Södra delen. Igenom samhället löper väg 26 i nord-sydlig
riktning och skiljer de olika delarna åt.Väg 153 mot
Värnamo och västerut mot Varberg avgränsar den
nordöstra och den södra delen åt.
Väg 26 är en nationell stamväg som går mellan Mora
i norr och Halmstad i söder. Den kallas även för Nissastigen i folkmun. I närliggande orter som Hyltebruk
och Gislaved går väg 26 förbi som en förbifart, medan
det i Smålandsstenar löper som en barriär igenom
tätorten.
,g3I|U*LVODYHGVNRPPXQÀQQVGHWPDUNDYVDWW
för en östlig förbifart Smålandsstenar. Om den komPHUDWWSODQHUDVRFKJHQRPI|UDVlUGHW7UDÀNYHUNHW
som reglerar. I denna fördjupning är den omnämnd
LRYDQWH[WVDPWDWWGHQÀQQVXWSHNDGLGHQNRPmunomfattande översiktsplanen.
Industriernas placering i Smålandsstenar i de olika områdena, i kombination med dragningen av väg 26 rakt
igenom tätorten, medför att stora delar av godstransporterna till industriområdena passerar igenom
de centrala delarna av tätorten. Det saknas dessutom
externa tillfartsvägar till västra industriområdet vilket
medför att viss andel av godstransporterna använder
sig av mindre villagator för att ta sig till och från området.
Västra industrområdet har hög andel familjer som
bor i villor där det är en uppenbar risk då det är en
VWRUDQGHOWXQJWUDÀNVRPSDVVHUDULNRPELQDWLRQDWW
det är många barn som rör sig i området, utgör det
SRWHQWLHOODIDURUI|URVN\GGDGHWUDÀNDQWHU
,GHWV|GUDLQGXVWULRPUnGHWÀQQVGHWI|UHWDJLGDJPHG
VWDUNWLOOYl[WSRWHQWLDO+lUÀQQVRFNVnP|MOLJKHWHUI|U
företag att expandera samt för nya verksamheter att
etablera sig. Till och från södra industriområdet skyltas
söderifrån mot Burseryd via Skruvgatan. Längs SkruvJDWDQDQVOXWHUÁHUWDOHWLQGXVWULJDWRU7UDQVSRUWHUQDWLOO
samtliga industriområden sker framförallt på lastbil i
dagsläget.
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En utredning om ett potentiellt stickspår i Smålandsstenar och som är ett underlag till denna fördjupning,
påvisar både förutsättningar och möjligheter att bygga
HWWVWLFNVSnUVRPNRSSODVWLOOEHÀQWOLJMlUQYlJ)|U
att på så vis kunna öka mängden gods till och från
Smålandsstenar på järnväg istället för på lastbil. Detta
stickspår lämpar sig bäst enligt utredningen vid Södra
industriområdet.
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26

FÖRSLAG TILL NYA VÄGSTRÄCKNINGAR

26

Västra
Industriområdet

Fållinge
Industriområde

153

Burseryd

Ny lokalgata i nordväst

Reftele

Östra
Industriområdet

I planarbetet har förslag gjorts till ny sträckning av en
lokalgata nordväst om tätorten, mellan väg 26 i norr
och Bananvägen/Burserydsvägen i sydväst. Figuren
illustrerar förslag till ny vägsträckning samt nya kopplingar till industri och bostadsområden.
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Direkta effekter av en ny lokalgata i nordväst bedöms
DYODVWDFHQWUXPWLOOVWRUGHOIUnQWXQJWUDÀNVDPW
tillskapa ny tillfart till västra industriområdet. Det
PHGI|UDWWEXOOHUIUnQGHQWXQJDWUDÀNHQVDPWIUnQ
in- och utlastning runtomkring västra industriområdet
minskas för boenden runtomkring. För att ytterligare
GlPSDWUDÀNEXOOHUEHK|YHUEXIIHUW]RQHUPHGJU|QD
VWUXNWXUHUÀQQDV)|UDWWVNDSDI|UXWVlWWQLQJDURFK
DWWUDNWLYDP|MOLJKHWHUI|UÁHUWUDQVSRUWHUDWWYlOMDGHQ
Q\DPDWDUOHGHQNUlYVÁHUnWJlUGHUGlUlYHQJHQRPIDUWVWUDÀNHQIUnQYlJNDQOHGDVYLDGHQQ\DORNDOgatan och Bananvägen/Skruvgatan, skulle avlastningen
av de centrala delarna bli mycket mer påtaglig och
samhällsnyttan av den nya vägen kraftigt öka.
De föreslagna åtgärderna av korsningspunkterna på
väg 26 i norr och söder kommer till nytta även om
väg 26 i en framtid anläggs öster om tätorten genom
7UDÀNYHUNHWVI|UELIDUW

Bananv

ägen Rondell
en
dsväg
ursery

Norra

Nissas

tigen

Rondell
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7UDÀNHQWLOORFKIUnQYlJVDPWWUDÀNHQWLOORFK
från de östligt belägna industriområdena Östra och
Fållinge, får fortsatt färdas genom de centrala delarna
av samhället om ingen ytterligare åtgärd vidtas. En
potentiell framtida lösning bygger på att skapa en ny
vägkoppling mellan väg 153 och väg 26 som går sydost
om samhället. Detta behöver dock utredas ytterligare. På så sätt är det möjligt att i framtiden ha ett
genomfartsförbud för tunga fordon genom de centrala
delarna av samhället.

Hur vi når strategierna:

• Det skall upprättas en ny lokalgata i nordväst med
anslutning till väg 26.
'HWVNDlYHQÀQQDVQ\DNRSSOLQJDUWLOOLQGXVWULRPUnGHWVDPWQ\DERVWDGVRPUnGHQ%XIIHUW]RQHUPHG
grönstrukturer i industriområdet ska i samband
med expansion upprättas.

Terminalområde och stickspår

e
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Läget vid Södra industriområdet har mycket goda
möjligheter för en etappvis expansion, med få berörda
ERVWlGHU0DUNÀQQVI|UXWYHFNOLQJDYFRQWDLQHUWHUPLnal, framtida industri- och serviceverksamheter samt
möjlighet till en terminal för skogsråvaror. Sett ur ett
helhetsperspektiv för tätorten har tidigare utredning
påvisat det Södra industriområdet som det bästa
alternativet för etablering av ett terminalområde och
stickspår. Terminalen blir tillgänglig för huvuddelen av
kommunens tätorter, utan att centrum i Smålandsstenar påverkas negativt.

Förslaget till en omlastningsterminal söder om det
Södra industriområdet ger möjligheter till totalt ca 50
KDQ\LQGXVWULPDUNLDQVOXWQLQJWLOOEHÀQWOLJDI|UHWDJ(Q
etablering förutsätter att industrigata byggs. I samband
med planläggningbehöver en geoteknisk utredning
genomföras.

Hur vi når strategierna:

• På sikt ska ett terminalområde upprättas i Södra
industriområdet med nya anslutningar från dagens Skruvgatan/Spikgatan. Föreslaget område ska
planläggas. Gröna strukturer ska upprättas och
dagvatten fördröjas och hanteras i enlighet med
kommunens VA-policy. Fornlämningar behöver tas
hänsyn till och utredas under planläggning.
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Utredningsområde nya vägsträckningar

FÖRSLAG TILL NYA VÄGSTRÄCKNINGAR
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Med en ny lokalgata nordväst om västra industriomUnGHWÀQQVGHWVW|UUHP|MOLJKHWHUI|UJRGVWUDQVSRUWHU
att välja matarleden som genomfartsled förbi Smålandsstenar. Det kvarstår dock en stor andel godstransport som transporterar sig genom de centrala
GHODUQDDYVDPKlOOHWI|UDWWNRPPDIUnQ9lUQDPR YlJ
 |VWHUWLOOYlVWHURFKV|GUDGHOHQDYWlWRUWHQ
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Västra
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Fållinge
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För att transportera sig från öster till väster och södra området i tätorten med godstransport går väg 153
från Värnamo delvis genom Smålandsstenar centrum.
Det är skyltat att ta järnvägsgatan/parkgatan för att på
VnVlWWXQGYLNDDWWGHQWXQJDWUDÀNHQN|UYLDFHQWUXP
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Det kan innebära köer vid infarten/utfarten Järnvägsgatan/Parkgatan vid vänstersväng för godstransporter,
som behöver längre tid på sig men även för persontransporter. Järnvägen går som en barriär över ParkJDWDQ.|ELOGQLQJ|YHUMlUQYlJVVSnUHWlUWUDÀNIDUOLJW
Vad som gör det extra svårt att komma ut är att det
är lutning uppför på Parkgatan fram mot väg 26. Flödet
från väg 153 mot väg 26 är även större i cirkulationsplatsen i centrala Smålandsstenar än i trevägskorsningen Parkgatan/rv 26. En förklaring till detta kan vara att
GHWlUHQNODUHI|UWUDÀNHQIUnQYlJDWWNRPPDXW
på väg 26 i cirkulationen jämfört med trevägskorsningHQGlUWUDÀNHQIUnQ3DUNJDWDQPnVWHYlMD

TRAFIKFLÖDEN

7UDÀNHQWLOORFKIUnQYlJVDPWWUDÀNHQWLOORFK
från de östligt belägna industriområdena Östra och
Fållinge, får fortsatt färdas genom de centrala delarna
av samhället om ingen ytterligare åtgärd vidtas.
I den fördjupade översiktsplanen pekas därför ett
område ut som behöver utredas mer som en potenWLHOOQ\UXWWI|UJRGVWUDÀNDWWWDVLJIUnQ|VWHUYLGDUH
söderut och västerut utan att passera centrum. Det
som behöver utredas är isåfall geoteknik, markförhållanden och kostnader.

SMÅLANDSSTENAR
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Handel och servicefunktioner

Nis

Hälsomixen

sas

tig

Centrumutveckling i
Smålandsstenar

Mjölkbaren
Salong Monica
Jabers kök
Vårdcentralen

Burser ydsv

ägen

Göstas Konditori
Alex Korvbar

Second Hand
Pizzeria Rendez-Vouz
Salong Monami
Arabisk affär
Blomstergården/
Café/Frisör Naza
Kindbloms
Jens take away
Klädhörnan Essmans
n
at a
gardiner ägsg
Hår & Harmoni
v
n
Swedbank
Jär

Mellinus Presenter
Smålandsstenars Hotell
Drop in salongen
Resecenter/Café
Salong Inga-Lill
Netto

ICA Supermarket

Coop

Rest.
Man Hau
Solarium

Apoteket
Sabinas Steakhouse
Torghuset

SEB

Smålandsstenar centrum

Folklivet är en viktig del av ett levande centrum. Offentliga platser som har god gestaltning, är trygga och
som medger aktiviteter medför att människor vistas
där. Folk drar folk, och mötesplatser tillsammans med
handel och service och evenemang bildar en samverNDQGHNlUQD$WWSULRULWHUDJnQJWUDÀNlUHQOHGVWMlUQD
för att skapa ett levande centrum. Genom att koppla
ihop målpunkter och förutsättningar att ta sig emellan
GHVVDVRPJnQJWUDÀNDQWHOOHUPHGF\NHOVNDSDVElWWUH
WUDÀNVlNHUKHWRFKI|UXWVlWWQLQJDUI|UPHUIRONOLYL
centrum.
Smålandsstenars centrum har en känsla av småstadsidyll med en blandning av mötesplatser, små butiker,
bank, hotell, caféer och restauranger, mataffärer och
VN|QKHWVYHUNVDPKHWHU'lUWLOOÀQQVMlUQYlJVVWDWLRQHQ
och busscentral samt biograf och bibliotek samt vårdoch tandcentral.

Smålandsstenars centrumkärna är förhållandevis avlång
när vi ser till dagligvaruhandeln. Medan servicepunkter
ÀQQVORNDOLVHUDGHLGHQLQUHFHQWUXPNlUQDQGnEnGH
bibliotek och vårdcentral nyligen omplacerats ännu
närmare centrumkärnan.Vad som utgör gränsen för
centrum är upp till betraktaren.Vissa menar där det
ÀQQVNRQFHQWUDWLRQDYDIIlUHURFKUHVWDXUDQJHUVRP
VNDXWJ|UDFHQWUXP]RQ

Göstas rondell

'HWÀQQVJRWWRPSDUNHULQJVSODWVHUL6PnODQGVVWHQDU
Däremot används olika platser olika mycket. På vissa
centrala parkeringsplatser är användningsgraden mycket hög vilket kan ge intryck av att det saknas parkeringar, medan det på andra relativt centrala parkeringar är det få som parkerar. I samband med förtätningar
där vissa parkeringsytor tas i anspråk gör det att
parkeringar kan behöva ta andra ytor lite längre ifrån
centrum i anspråk.

Göstas konditori

Blomstergården
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Mötesplatser Smålandsstenar

Mindre orter konkurrerar ofta med större orter
om handeln men även om mötesplatser, som mer
och mer ses som en aktivitet, där man ses för att ta
HQÀNDHOOHUlWDWLOOVDPPDQV,6PnODQGVVWHQDUÀQQV
ÁHUDP|WHVSODWVHULIRUPDYFDIpHURFKUHVWDXUDQJHU
I samband med utökade möjligheter för förtätning av
bostäder men även för handel och verksamheter och
servicefunktioner ökar underlaget och sannolikheten
I|UHQSRVLWLYXWYHFNOLQJDYFHQWUXPNlUQDQRFKÁHU
mötesplatser. Positiva upplevelser som t ex olika typer
av evenemang i centrum förespås också vara viktiga
för småstadens centrum.
Torghuset är en målpunkt för många som både bor
RFKEHV|NHU6PnODQGVVWHQDU'lUÀQQVYHUNVDPKHWHU
för alla åldrar, såsom bio, turistbyrå, konferensmöjligheter mm samt närhet till andra service- och handelfunktioner. Torghuset och torghusparkeringen är
därför en naturlig samlingspunkt för många och som
DQYlQGVÁLWLJWDYEHV|NDUHRFKERHQGHQ
Centrumparken Göstas konditori i bakgrunden

Torghuset
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Stationsområdet
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Inom ett samhälle är stationsområdet en naturligt
mötesplats, dit många människor anländer till eller
åker ifrån.

Smålandsstenar som samhället har en strategisk lokalisering gällande HNJ-BANAN som sträcker sig mellan
tre kraftiga arbetsmarknadsregioner. Det är därför
som man på senare år har rustat upp Smålandsstenars station och man kan numera erbjuda resenärer
både väntsal och ett café.
,QRPRPUnGHWÀQQVHWWQ\UHQRYHUDWPDJDVLQ VRPInWW
*LVODYHGNRPPXQVDUNLWHNWXUVSULV ,VWDWLRQVRPUnGHWÀQQVlYHQHQYlOXWQ\WWMDGERXOHEDQDRFKHQ
skejtpark, anläggningar som ökar attraktiviteten inom
området och där träffas många människor över geneUDWLRQVJUlQVHUQD'HWÀQQVRFNVnPRGXOHUSnRPUndet som tidigare använts av Region Jönköping som en
WLOOIlOOLJYnUGFHQWUDO0RGXOHUQDNRPPHUDWWÁ\WWDVGn
Smålandsstenar har fått en ny och modern vårdcentral
vid Torggatan.
Smålandsstenars stationsområde behöver lyftas upp
som en stark mötes- och rekreationsplats inom samhället. Området behöver få en tydlig karaktär som kan
ge ett positivt bidrag till samhällsutvecklingen som t.ex
med en väl genomtänkt dagvattenhantering, förtätning,
planer för olika typer av parkeringsmöjligheter, anlägga
en lekplats och planera området med en grönstruktur
med syfte till rekreation.

Hur vi når strategierna:

• Smålandsstenars tätorts handel bör koncentreras
till centrum med undantag av när- och servicebuWLNHUVDPWJnUGVEXWLNHUVRPE|UÀQQDVVSULGGDL
närområdet för ökad tillgänglighet för boende.
,QRPFHQWUXPNlUQDQÀQQVP|MOLJKHWWLOOXW|NQLQJ
av både dagligvaruhandel och annan service genom
förtätning, och i samband med förändringar av
WUDÀNÁ|GHQRFKGlUKDQGHORFKNRQWRUVP|MOLJKHWHU
ÀQQVLERWWHQSODQDYQ\DERVWDGVKXV
• Stationsområdet har mycket goda förutsättningar
för att utvecklas till en attraktiv stadsdel med stadsmässig bebyggelse och skapa en smidig, säker och
tydlig bytesnod kring stationen. Området ska utvecklas med sikte på hållbar utveckling, t.ex gatorna
i området ska ha en grön gestaltning.
Stationsområdet
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Mötesplatser Skeppshult

Skeppshult består av tre områden som ligger som ett
pärlband där väg 26 Nissastigen, Nissan och järnvägen
XWJ|UEDUULlUHUI|UWlWRUWHQ/lQJVPHGYlJÀQQV
närbutik och handel samt service i form av förskoODRFKVNROD/lQJUHYlVWHUXWLVDPKlOOHWÀQQVRFNVn
handel belägen nära industriområdet. FabriksutförsäljQLQJDYEOD6NHSSVKXOWVSDQQDQÀQQVRFNVnVWUDWHJLVNW
beläget invid väg 26, mittemot närbutiken och servicestationen.
,6NHSSVKXOWÀQQVGHWHQDQQDQW\SDYIRUPDYP|WHVplatser än om man jämför med Smålandsstenar.
Det är uppdelat i olika funktioner precis som bostadsområdena.
(QQlUEXWLNGlUGHWÀQQVWLOOIlOOHI|UEnGHWLOOEHK|U
WLOOELOHQPHQRFNVnP|MOLJKHWWLOOÀNDÀQQVOlQJVPHG
YlJ/lQJUHYlVWHUXWLVDPKlOOHWÀQQVHQLVKRFNH\rink som spolas vintertid medan det på sommaren är
fotbollsplanen vid korsningen väg 26/153 utfart som
dominerar. Gjuteriet med sin fabriksutförsäljning av
Skeppshultspannor är främst ett stopp för förbiresanden och turister, men utgör också en mötesplats i
samhället.
Trivargården är bygdegården längre ner mot Nissan
GlUÁHUWDOHWI|UHQLQJDUVDPODVYLGROLNDW\SHUDYWLOOställningar.

Hur vi når strategierna:

• Skeppshults handel och viss service bör koncentreras längs med väg 26. Då Nissastigen utgör porten
LQWLOO*LVODYHGVNRPPXQYlVWHULIUnQÀQQVQDWXUOLJD
möjligheter till skyltläge samt förbipasserande som
stannar.

Snedbild över Skeppshults gjuteri AB, Bengts Motorservice AB och Time Bensin och närbutik.

Skeppshults handel och service
26

GD´s
Bengts Motorservice
Time
Storga

tan

Trivargården
Skeppshults gjuteri

Skeppshultsskolan

Idrottsparken SBK
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Idrott och fritid

Elljusspår

Hembygdsparken
Hörsjöområdet

Nordinskolan

Stationen
Skejtpark

,6PnODQGVVWHQDUÀQQVGHWIUDPI|UDOOWWYnRPUnGHQGlU
utövande av idrottsverksamhet och fritidsverksamheter sker. Det är vid Nordinområdet, som ligger i sydvästra delen av tätorten, samt Hörsjö-/Vikaboområdet
i den nordöstra delen.
,1RUGLQRPUnGHWÀQQVVSRUWKDOORFKWLOOYLVVGHOVLPbassäng med simskoleverksamhet. Nordinskolan samt
Villstadskolan samt lokala föreningslivet nyttjar sporthallen frekvent. I Nordinområdet ligger också ett gym
+lOVRO\IWHW 
Hörsjöområdet ligger i tätortens nordöstra del och
har sin entré från Norra Nissastigen och väg 153. I
RPUnGHWÀQQVEODQGDQQDWWHQQLVKDOODUIRWEROOVSODQHU
camping och utomhusbassänger och utegym. Det planeras en lekplats i området 2017. OK Vivill:s klubbstuga, elljusspår,Västbo brukshundsklubben, samlingslokalen Hemvärnsgården, Hembygds- och Folkparken har
också sina verksamheter i området.
9LGVWDWLRQVRPUnGHWÀQQVHQVSRQWDQLGURWWVSODWVL
form av en skejtpark. Den ligger centralt i SmålandsVWHQDURFKÀQQVOlWWLOOJlQJOLJWGnPDQNDQWDVLJGLW
från andra områden och orter med buss eller tåg. I
IUDPWLGHQÀQQVKlUXWYHFNOLQJVSRWHQWLDODWWDQOlJJD
en lekplats som skapar mereffekter tillsammans med
boulebana och skejtpark.
Hembygdsparken i Smålandsstenar ligger nära beläget
vid fotbollsplanerna. Området bedöms som kulturhistoriskt viktigt att bevara och bör utvecklas för rekreation
RFKVRPHQSXEOLNSODWV+lUÀQQVGRPDUULQJDUQDRFK
ursprunget till Smålandsstenar dvs Smalestenar som är
av kulturellt värde men också traditioner såsom midVRPPDUÀUDQGHRFKDQGUDHYHQHPDQJKnOOVKlU
Under 2016 lades den stora simbassängen ner i
Nordinområdet och till viss del hänvisas man till
övriga simanläggningar i kommunen bl a Hörsjöbadet
VRPÀQQVVRPPDUWLG0RWLRQVVOLQJRUQDUXQWRPNULQJ
Hörsjöbadet upplevs också som otrygga då det saknas
EHO\VQLQJKlU 5DSSRUW.DUWYHUNVWDG

Skejtparken

Hur vi når strategierna:

• En utvecklingsmöjlighet är att skapa tydligare och
säkrare kopplingar mellan Nordinområdet, Hörsjöområdet samt skejtparken vid stationsområdet.
Ett sammanhängande kultur- och fritidsstråk mellan
områdena hade underlättat för gående och cyklister och skapat en tydligare koppling mellan målpunkterna.

8WPDQLQJDUÀQQVLDWWWDVLJWLOORFKIUnQ+|UVM|området då många barn och ungdomar utövar sina
fritidsaktiviteter vid Hörsjöområdet. Det innebär att
GHLGDJNRUVDUGHQYlOWUDÀNHUDGH1LVVDVWLJHQJHQRP
RVlNUDSDVVDJHUHIWHUVRPÁHUWDOHWDYVNRORUVDPWERVWDGVRPUnGHQnWHUÀQQVQRUGYlVWRP+|UVM|RPUnGHW

• Viss utbyggnad av mountainbikeleder kommer att
ske i Hörsjöområdet.
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Lekplatser

SMÅLANDSSTENAR

Enligt riktlinjer från Boverket rekommenderas att
alla bostäder ska ligga inom 500 m från en lekplats. I
6PnODQGVVWHQDURFK6NHSSVKXOWÀQQVXQJHIlUOHNplatser. Gislavedshus äger 9 och kommunen ansvarar
I|UVW\FNHQLRPUnGHW'HWÀQQVHQJRGVSULGQLQJSn
lekplatser i de båda orterna.
En lekplats ska locka till fysisk aktivitet och rörelse.
Lekplatser ska vara lättillgängliga och är till för alla.
'HELGUDUWLOOQ\ÀNHQKHWI|USDUNHURFKQDWXUKRVGH
som vistas i dessa miljöer. Det är också en plats som
lockar till möten både över generationer och över
samhällsgränser. I båda orterna ligger lekplatserna
utplacerade främst i bostadsområden. I Smålandsstenar och Skeppshult saknas strategiskt utplacerade och
DWWUDNWLYDOHNSODWVHUVRPXWJ|UXWÁ\NWVPnOI|UKHOD
kommunen.
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SKEPPSHULT

Det har diskuterats att det saknas en lekplats i SmåODQGVVWHQDUVFHQWUXP]RQGnGHWlUHQVWRUDQGHOEDUQ
som rör sig i omgivningen, både boenden men också
EHV|NDUH(QOHNSODWVLFHQWUXP]RQHQNDQORFNDÁHU
att röra sig i området och på så vis bli en naturlig
mötesplats för både barn och vuxna. Aktuella platser
för diskussion för nyanläggning av lekplatser är vid
Stationsområdet och Hörsjöområdet.
Alla bostäder i båda orter bör ligga inom 500 meter
från en kommunal lekplats. I samband med planering
av nya bostadsområden ska nya lekplatser anläggas i
områden om tillgången är låg.Vid skejtparken och dess
QlURPUnGHÀQQVGHWEHKRYDYHQOHNSODWVI|UGH\QJUH
åldrarna då det saknas en central lekplats i Smålandsstenar. Lekplatsen skapar möjligheter till ytterligare en
mötesplats för många, boenden samt tillresanden, och
blir på så sätt en målpunkt i sig.

$
$
$

Teckenförklaring
Ägare

$

Gislavedshus AB

$

Kommunen

´

Buffer 500 m runt lekplatser

Hur vi når strategierna:

• Planera Nordinområdet för att på sikt kunna anOlJJDQ\VSRUWKDOOVRPNDQDQYlQGDVDYÁHUDROLND
verksamheter. Säkra GC-vägar för gående och
F\NOLVWHUWLOORFKIUnQRPUnGHWVNDÀQQDV

Lekplats Algatan, Smålandsstenar

9LG+|UVM|RPUnGHWÀQQVP|MOLJKHWWLOO\WWHUOLJDUH
utveckling av både camping, fritids och kulturverksamhet enligt LIS-plan. Belysning runtomkring
Hörsjöområdet ska upprättas för att göra området
WU\JJDUH+HPE\JGVSDUNHQVNDEHYDUDVRFKÀQQDV
för tillfälle till rekreation. Byggnation i området är
därför inte lämpligt.

Lekplats Floragatan, Skeppshult
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Skeppshult

,6NHSSVKXOWÀQQVGHWP|MOLJKHWHUWLOOLGURWWRFKIULtidsverksamheter utspritt i samhället.

Vid korsningen väg 26/153 ligger fotbollsplanen med
tillhörande parkering väldigt nära de två stora vägarna.
Ishockeyrinken ligger inne i samhället på västra sidan
om väg 26 och används till viss del vintertid. EljusspåUHWVRPnWHUÀQQVSn|VWUDVLGDQRPYlJDQYlQGV
lYHQGHWÁLWLJWDYXW|YDUH7ULYDUJnUGHQlUVDPOLQJVplatsen när det sker evenemang arrangerat av framförallt föreningar av olika verksamhet. På den östra sidan
DYYlJLQXWLVDPKlOOHWInUF\NHOWUDÀNDQWHUQDVRP
VNDWLOOHOOMXVVSnU7ULYDUJnUGHQPPF\NODSnEHÀQWOLJW
vägnät.

Hur vi når strategierna:

)|UDWWVlNUDGHRVN\GGDGHWUDÀNDQWHUQDEHK|YHU
WUDÀNVlNHUKHWVnWJlUGHUJ|UDVYLGGHQ|VWUDVLGDQDY
väg 26 i Skeppshult.
• För att skapa en central plats för idrott i SkeppsKXOWE|UIRWEROOVSODQHQRFKGHVVYHUNVDPKHWÁ\WWD
från vägkorsningen 26/153 till centrala Skeppshult
för att på så sätt göra verksamheten tryggare och
säkrare.

Skeppshults
bollklubb
Á\WWDVKLW

Skeppshultsskolan

Skeppshults
bollklubb

Snedbild över Skeppshult
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Skolor

Från höstterminen 2017 kommer skolorganisationen
i Gislaved och Smålandsstenar att förändras. Fem
F-6-skolor blir tre F-3-skolor och två 4-6-skolor.
I Smålandsstenar med omgivande landsbygd utgör
Åtteråsskolans i tätortens nordvästra del upptagningsområde för årskurs F-3 och Villstadskolans, som ligger
centralt i Smålandsstenar är upptagningsområde för
årskurs 4-6. Nordinskolan, som också ligger centralt
utgör ortens högstadium åk 7-9.
Under våren 2017 öppnas för första gången en öppen
förskola eller familjecentral som många benämner
det, i centrala Smålandsstenar. En öppen förskoleverksamhet gynnar inkludering och skapar förutsättningar
för ett mer social hållbart samhälle. Familjecentralen
är en mötesplats för blivande föräldrar och föräldrar
med barn i förskoleåldern. I samma lokaler erbjuder
nu kommunen och regionen tjänster för såväl barnens
som föräldrarnas hälsa och välmående.

Nordinskolan, Smålandsstenar

Vid utvidgning av bostäder bedöms Smålandsstenar
behöva ytterligare förskola, både centralt vid förtätning, men också i närområdet till Bananenområdet.
För att göra skolorna trivsamma för eleverna som går
där utgör både inne- och utemiljön en viktig del för
elevernas välmående.

Skeppshult

Skolan i Skeppshult ligger centralt belägen vid sidan
av väg 26. Det är en F-6 skola med ett elevantal på
ca 50 elever. Det har även upptagning av elever från
Hylte kommun då Skeppshult inte ligger så långt ifrån
kommungränsen till Halland.

Hur vi når strategierna:

• Bedömningen är att förskola och ska möjliggöras
i området kring Bananen men också centralt vid
6WUDQGVQlVVDPWDWWEHÀQWOLJDVNRORPUnGHQVND
YlUQDV*nQJRFKF\NHOWUDÀNWLOORFKIUnQVNRORU
I|UIUlPVWHOHYHUQDVNDJ|UDVXWLIUnQWUDÀNVlNHUhetshöjande åtgärder. Utemiljön ska rustas upp
för att bidra till en mer attraktiv och stimulerande
VNROD7U\JJKHWVVNDSDQGHnWJlUGHUEHK|YHUÀQQDV
med som en aspekt i utformandet av utemiljöer på
förskolor- och skolor.

Skeppshultskolan, Skeppshult

• Skeppshult ska bibehålla kommunal service i form
av förskola och skola.
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Omsorg

Hagagården och Mariagården är två äldreboenden
belägna centralt i Smålandsstenar. Mariagården innehar
40 lägenheter och Hagagården har 25 lägenheter. Ett
VHQLRUERHQGHÀQQV0DULDJnUGHQL6PnODQGVVWHQDU
Skeppshult ingår i Smålandsstenars äldreomsorgsområde.

Hagagården
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(QOLJWGHÁHVWDSURJQRVHUEOLUYLDOOWIULVNDUHRFKDOOW
äldre. Den prognos som gjordes 2016 för Gislaveds
kommun bedömer man att äldreomsorgen inför framtiden, inte kommer att påverkas i någon högre grad
av det ökande antalet personer 65-79 år under den
kommande fem- eller tioårsperioden. Dock bör kommunen förbereda sig på de belastningar som kommer
att inträda inom en tjugoårsperiod, då denna stora
grupp fyrtiotalister förmodligen får ökade service- och
vårdbehov. Antalet personer 90 år eller äldre kommer
att öka något under de kommande tio åren. Behovet
kan komma att se olika ut i kommunens norra och
V|GUDGHODUIUDP|YHUOlJHQKHWHUÀQQVLYnUGRFK
omsorgsboenden för äldre och 138 lägenheter har deÀQLHUDWVVRPVHQLRUERHQGH)|UDWWÁHUVNDNXQQD
ERKHPPDOlQJUHÀQQVJRGDH[HPSHOSnKlOVRIUlPMDQde och förebyggande åtgärder att erbjuda. Det behöver tillkomma serviceboende 70+ och specialbostäder
för olika grupper i Smålandsstenar.

Hur vi når strategierna:

gen

• Målet är att låta varje äldre och funktionshindrad
så långt det är möjligt bo kvar i sin bostad. Hemtjänsten kan då gå in med olika stödåtgärder som
syftar till att hjälpa och stötta när du som äldre och
funktionshindrad inte orkar eller kan själv. För att
överbrygga steget från eget boende till äldreboenGHVNDWU\JJKHWVERHQGHÀQQDVPHGWLOOV\Q
• När behovet av kommunal omsorg uppstår ska det
ÀQQDVHQJRGEHUHGVNDSI|UGHWbOGUHVNDHUEMXGDV
god vård och omsorg av hög kvalitet. Olika typer av
serviceboenden ska ligga centralt i Smålandsstenar
för att göra det mer lättillgängligt.
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Teknisk infrastruktur
Vatten och avlopp

Kommunen är skyldig enligt Lagen om allmänna vatWHQWMlQVWHU  DWWWLOOJRGRVHEHKRYHWDYYDWWHQ
och avlopp om hälsa och miljö kräver det genom
att bilda verksamhetsområde för vatten och avlopp.
I tättbebyggda områden anses de förutsättningarna
alltid råda. En fastighetsägare har inom ett verksamhetsområde skyldighet att ansluta till det kommunala
verksamhetsområdet. I vilken omfattning, under vilka
förutsättningar och med vilken takt kommunalt vatten
och avlopp byggs ut och verksamhetsområde bildas
regleras av den kommunala VA-planen.

Reningsverket

Vattenförsörjning

Huvuddelen av boende i Smålandsstenar- och Skeppshultsområdet, cirka 4800 personer, är anslutna till den
kommunala vattenförsörjningen. Enskild vattenförsörjning förekommer utanför tätorterna. Den kommunala vattentäkten är lokaliserad i de norra delarna av
Smålandsstenar längs Nissans västra sida och försörjer
både Smålandsstenar och Skeppshult. I vattentäkten
ÀQQVEnGHRUGLQDULHXWWDJVEUXQQDURFKUHVHUYEUXQQDU
Vattentillgång i täkten är god med avsevärt större
XWWDJVP|MOLJKHWHUlQGDJHQVXWWDJ7LOOWlNWHQÀQQVHWW
inre och ett yttre skyddsområde med föreskrifter från
1993 knutet. För att säkerställa ett långsiktigt skydd
för vattentäkten har ett förslag till ny avgränsning och
uppdaterade föreskrifter tagits fram men har inte
fastställts av länsstyrelsen. Enligt den riskanalys som
genomförts för vattentäkten så utgörs den största
ULVNHQDYWUDÀNSnYlJVRPSDVVHUDUUDNWLJHQRP
vattenskyddsområdet. Olyckor med läckage av drivmedel eller andra kemikalier i ett område med snabb
LQÀOWUDWLRQVKDVWLJKHWNDQJHDOOYDUOLJDSnYHUNDQSnYDWWHQWlNWHQ'HWÀQQVHWWVWRUWEHKRYDYVN\GGVnWJlUGHU
längs vägen för att säkra vattentäkten. Andra risker för
vattenkvaliteten är förekomst av misstänkt förorenade
områden inom skyddsområdet samt påverkan från
dagvatten.

Vassbäddar

I den kommunomfattande översiktsplanen, ÖP16, anges att grundvatten ska ges prioritet vid avvägning mot
andra intressen och att grundvattenskyddet i anslutning till vägar ska förbättras.

Avlopp

,RPUnGHWÀQQVWYnNRPPXQDODDYORSSVUHQLQJVYHUNHWW
i Smålandsstenar och ett i Skeppshult. Avloppsreningsverket i Smålandsstenar, beläget i de södra delarna
i orten vid Nissan, är nyrenoverat och behandlar i
dagläget spillvatten från knappt 4 500 personekvivalenter, pe.Verket har en godkänd belastning på dubbla
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mängden pe. Slambehandling sker i vassbäddar. Reningsverket i Skeppshult är beläget söder om orten
vid Nissan och behandlar spillvatten från knappt 150
personekvivalenter.Verket är omodernt och är lokaliVHUDWLULVN]RQHQI|U|YHUVYlPQLQJDU'lUI|USODQHUDV
en nedläggning av verket och att spillvattnet istället
ska överföras till Smålandsstenars reningsverk.

Hur vi når strategierna:

• Vattenskyddet längs väg 26 inom Smålandsstenars
vattenskyddområdet ska förstärkas.
• Åtgärder för att minska risken för dagvattenpåverkan på vattentäkten ska genomföras.
• Lokalisering av nya verksamheter som riskerar att
påverka vattentäkten ska undvikas inom vattenskyddsområdet.
• Kommunalt avloppsvatten i Skeppshult leds till Smålandsstenars reningsverk.

Dagvatten

Dagvatten är vatten från nederbörd som leds bort
från gator, tak och mark inom bebyggelseområden.
Det leds via ledningar och diken till en recipient, en
sjö eller ett vattendrag.Vid kraftiga regn och snabb
snösmältning belastas dagvattensystemet hårt. För
DWWNXQQDNODUDDYGHVVDÁ|GHVWRSSDUEHK|YVVWRUD
ledningar i marken eller att dagvattnet fördröjs, så
att allt dagvatten inte leds ner under den korta tiden
som regnet varar. Tungmetaller, oljeföroreningar,
partiklar och näringsämnen är ämnen som förekommer i olika omfattning i dagvatten beroende på vilken
W\SDYYHUNVDPKHWVRPÀQQVLQRPDYYDWWQLQJVRPUnGHW'DJYDWWHQIUnQWUDÀNHUDGHFHQWUXPJDWRUVW|UUH
parkeringar och industriområden innehåller ofta mer
föroreningar än från andra typer av områden. För att
kunna avskilja dessa ämnen och för att få en fördröjningseffekt på dagvattnet är öppna system med lokal
LQÀOWUDWLRQHOOHUPHGGLNHQRFKGDPPDUDWWI|UHGUD
'HWÀQQVRFNVnPHUWHNQLVNDUHQLQJVV\VWHPDWWDQvända där plats för mera ytkrävande öppna lösningar
saknas.
Enligt kommunens översiktsplan ska dagvatten fördröjas och regleras så att belastning på ledningsnät och
recipienter begränsas.

Smålandsstenar

Yttre vattentäktsområde
Inre vattentäktsområde
Vattentäktsområdet i Smålandsstenar
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Dagvatten leds från skogsområdena i västra delen av
Smålandsstenar in mot centrum, vilket belastar dagvattensystemet hårt i samhället under nederbördsrika
perioder.Vattnet från skogen kan avledas innan det når
de centrala delarna av samhället för att avlasta ledningsnätet och minska risken för översvämningar.
.RPPXQHQKDULGHQWLÀHUDWRPUnGHQVRPULVNHUDUDWW
översvämmas vid intensiva regn.Ytor behövs för att
fördröja vattnet vid översvämningsområdena.
'DJYDWWHQ GHEOnOLQMHUQD IUnQ6PnODQGVVWHQDUV
omgivningar leds till Nissan genom centrala delarna
WLOO:DOOHQWLQVGDPP U|GULQJ VRPIXQJHUDUVRP
sedimentationsdamm för partiklar samt som utjämningsmagasin.Vatten från stora ytor, främst från skog
och mark, från samhällets västra och norra del rinner
genom Strandsnäsområdet. Skogsvattnet norr om
samhället kan möjligen styras mot Nissan innan det
når samhället vid höga nivåer i dagvattensystemet så
DWWDYODVWQLQJNDQVNH:DOOHQWLQVGDPPPHGWLOOK|UDQde dike mot Strandsnäsområdet är idag Smålandsstenars viktigaste fördröjningsdamm. Allt dagvatten från
norra delen på Smålandsstenar rinner till dammen.
Diket på Strandsnäsområdet fungerar som ett utjämningsmagasin samtidigt som det tillför en vacker
YDWWHQVSHJHO GHWU|GDRPUnGHW LEHE\JJHOVHQ
Vid intensiva regn när dagvattensystemen är fyllda
med vatten rinner vattnet på markytan mot lägre
WHUUlQJ9LG0DOPJDWDQ6DQGKHPVYlJHQ JU|QOLQMH 
ÀQQVVWRUDKnUGJMRUGD\WRU9LGLQWHQVLYDUHJQOHWDUVLJ
vattnet in i trädgårdar och lågt belägna områden i villabebyggelsen. I detta område behöver åtgärder göras
för att styra undan dagvattnet så att trädgårdarna inte
översvämmas lika kraftigt.

:DOOHQWLQVGDPP

2PUnGHWNULQJFHQWUXP JU|QWRPUnGH EHK|YHU
åtgärdas gällande dagvattenhantering. Fördröjning av
dagvatten är nödvändig på parkeringsplatser och/eller
grönytor. Det kan till exempel göras i form av ytor
som tillfälligt översvämmas när ledningsnätet är överbelastat utan att skador sker på hus och egendom.
Fördröjningsmagasin och ytledes rinnande dagvatten
kan ordnas i området kring Nordinskolan för att få
ytterligare avlastning på dagvattenledningarna genom
Smålandsstenars centrum.
:DOOHQWLQVGDPP

'HWÀQQVRFNVnEHKRYDYDWWI|UVWlUNDUHQLQJHQDY
GDJYDWWHQIUnQÁHUDRPUnGHQL6PnODQGVWHQDULQQDQ
det når recipienten, Nissan. I Smålandsstenar rinner
en stor del av dagvattnet från både de centrala och
QRUUDGHODUQDDYWlWRUWHQYLD:DOOHQWLQVGDPPRFK
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vidare ut i Nissan. Dagvattnet kommer från bostadsområden, industriområden, centrumbebyggelse och en
riksväg. Dammen utgör ett reningssteg på vattnets väg
till Nissan men ytterligare rening bör tillkomma för att
minska belastningen på ån. Genom att anlägga ytterliJDUHHQGDPPDQOlJJQLQJQHUVWU|PV:DOOHQWLQVGDPP
i området mellan järnvägen och Nissan kan ytterligare
reningseffekter uppnås innan utloppet i Nissan. En
sådan dammanläggning kan också ge ett tillskott som
rekreations- och naturområde.
)|UGHWGDJYDWWHQVRPNRPPHUWLOO:DOOHQWLQVGDPP
från de norra delarna av tätorten, bland annat NorUDLQGXVWULRPUnGHWRFKEHÀQWOLJDRFKSODQHUDGHQ\D
gatusträckningar, behöver också reningsinsatser göras.
Dagvatten går via öppna diken genom inre skyddsområdet för Smålandsstenars vattentäkt vilket betyder
att det framförallt vid olyckor och större utsläpp kan
påverka vattentäkten.
I anslutning till Östra industriområdet mynnar två dagvattenledningar direkt i Nissan. Dessa dagvattenledningar avvattnar främst bostadsområden och industriområden. Genom att industriområdet ligger i direkt
DQVOXWQLQJWLOO1LVVDQÀQQVLQWHXWU\PPHDWWKDQWHUD
dagvatten i öppna lösningar nedströms industriområdet innan dagvattnet når ån. Därför behöver lösningar
och skyddsåtgärder som hanterar belastningen från
hårdgjorda ytor på industriområdet. Förebyggande
DUEHWHWHNQLVNDÀOWHUO|VQLQJDUPPNDQYDUDGHODULHQ
framtida lösning.
Avvattning av Södra Industriområdet inklusive planerad expansion sker delvis via Örbäcken till Nissan.
Bäcken har i sina nedre delar, öster om Nissastigen,
vissa naturvärden och skyddsåtgärder behöver anläggas i form av våtmarker eller dammar innan dagvatten
når bäckens nedre delar.
Vid projektering av dagvattenhantering i Smålandsstenar och Skeppshult bör denna möjliggöra omhändertagande av exempelvis förorenat släckvatten för att
förhindra miljöskada.
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Hur vi når strategierna:

• En grönstruktur ska utgöra stomme vid ny- och
ombyggnad av dagvattenhantering. Föroreningarna
i dagvattnet ska avskiljas innan det når recipienten
om möjligt redan vid föroreningskällan.

Stationen
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• Möjliga fördröjningsytor för dagvatten:
Västra industriområdet behöver tillsammans med
kommunen planera för att kunna fördröja dagvatten och klimatanpassa vid expansion. En grönstruktur ska utgöra stomme vid ny- och ombyggnad
DYGDJYDWWHQKDQWHULQJcWJlUGHUVnVRPLQÀOWUDWLRQ
ovan och under mark är att föredra.

Ös

:DOOHQWLQVGDP'DPPHQVK|MGJnUDWWUHJOHUDI|U
att kunna öka eller minska dammens fördröjande
effekt.
• Malmgatan: Åtgärder av Malmgatans nivå i höjdled,
samt andra vattenavledande åtgärder på gatan kan
göras för att minska risken för att dagvatten ska
rinna in på Sandhemsvägen som är ett känt översvämningsområde.
• Torghuset. Parkeringen vid Torghuset samt parkområdena i området kan utvecklas så de kan fungera
som ytor för fördröjning av dagvatten.
• Hörsjögatan 2 är ett instängt område där vatten
rinner från stora hårdgjorda ytor mot husets vägg.
Brunnarna hinner inte avleda vattnet vid kraftiga
regnskurar och översvämningar är vanliga.
• Stationsområdet: Utveckla stationsområdet till
ett grönstrukturområde med möjlighet för lokalt
omhändertagande av dagvatten, med utrymme för
vattenspeglar som fylls vid vattenrika perioder och
som är gröna under perioder med mindre nederbörd.
• Förstärka eller införa rening av dagvatten i sju
särskilt utpekade lägen, se karta, för att minska
föroreningsbelastningen på Nissan och Örbäcken och för att minska risken för påverkan på den
kommunala grundvattentäkten. En mera utvecklad
fördröjnings- och reningsdamm skapas nerströms
:DOOHQWLQVGDPPPHGGHWNRPSOHWWHUDQGHV\IWHW
att också förstärka naturvård och rekreation.
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Dagvattenområden i Smålandsstenar
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Avfallshantering

,6PnODQGVVWHQDURFK6NHSSKXOWÀQQVI\UDnWHUYLQningstationer där Förpacknings- och tidningsinsamlingHQ)7,KDULQVDPOLQJDYJODVPHWDOOSODVWPHGÁHU
förpackningar: Domarvallen,Västergatan och Hasselgatan i Smålandsstenar och vid Skepphults bruk i
Skeppshult. Kommunen har en återvinningscentral för
mottagning av förpackningar, återvinningsmaterial, farligt avfall, trädgårdsavfall med mera på Oskarstippen
i Smålandsstenar. För att förbättra tillgänglighet och
VN|WVHONRPPHUnWHUYLQQLQJVFHQWUDOHQDWWÁ\WWDVWLOO
ett läge i anslutning till kommunens förråd vid Burserydsvägen. Kommunen kommer att införa fastighetsnära insamling, FNI, av avfall med särskild utsortering
av matavfall samt ytterligare fraktioner. Införandet av
FNI bedöms inte påverka behovet av återvinningsstationer och återvinnginscentral.

Hur vi når strategierna:

cWHUYLQQLQJVFHQWUDOHQYLG2NDUVWLSSHQÁ\WWDVWLOO
ett läge i anslutning till kommunens förråd vid Burserydsvägen.

Smålandsstenar
Kommunens förråd

Oskarstippen

Skeppshult

• Vid detaljplanering ska behovet av infrastruktur för
avfallshantering tillgodoses.
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Fjärrvärme

Fjärrvärme gör stor klimatnytta genom att bidra med
minskade koldioxidutsläpp.
Snabba utsläppsminskningar krävs om halten av växthusgaser ska stanna på en nivå som inte allvarligt
förändrar jordens klimat. Effektivare energianvändning
i alla led samt övergång till förnybar energi är kärnan
i ett hållbart energisystem med minimal påverkan på
miljön. Fjärrvärme kan bidra genom att effektivisera
energiförsörjningen och genom att minska utsläppen
av klimatpåverkande koldioxid.

Hållbar energianvändning innebär att vi utnyttjar så
lite primärenergi som möjligt. Den sparade kilowattimmen är alltid den miljövänligaste. Därutöver måste
förlusterna vara låga i varje steg – från energiutvinning,
transport och förädling till omvandling av bränslet.
Ett hållbart samhälle betyder också att man använder
den energi som annars går förlorad. Allt detta innebär
DWWDQYlQGQLQJHQDYSULPlUHQHUJLPLQLPHUDV VYHQVN
IMlUUYlUPH

Hur vi når strategierna:

• I Smålandsstenar och Skeppshult med närområde
VNDGHWÀQQDVROLNDW\SHUDYI|UQ\EDUHQHUJLI|U
enskilda hushåll och företag att nyttja.

Fiber

Digitaliseringen och dess utveckling bidrar till skapandet av ett hållbart samhälle. Tillgången till bredband
eller annan snabb anslutning blir allt viktigare för att
ha tillgång till IT-tjänster för både företag, privatpersoner och offentlig service. Regeringen har i sin digitaliseringsstrategi uttalat ett mål om minst 90 % tillgång
till bredband till år 2025. Gislaveds kommun har i sin
översiktsplan också angett målet om 90 %, att alla i
Gislaveds kommun ska ha tillgång till höghastighetsbredband till 2025.

I Gislaveds kommun 2016 har 49,94 % tillgång till 100
Mbit/s. I förhållande till närliggande kommuner ligger
Gislaved lägre i andel procent som har tillgång till 100
Mbit/s. Snabbt bredband är en av grundförutsättningDUQDI|UDWWHVDPKlOOHWVNDNXQQDEOLYHUNOLJKHW SRVW
RFKWHOHVW\UHOVHQ

Hur vi når strategierna:

• För att hela kommunen ska leva behövs infrastruktur såsom höghastighetsbredband i tätort såväl
som på landsbygden. IT-baserade tjänster kommer
öka inom såväl den kommunala verksamheten som
den nationella. I samband med ökade antal IT-tjänster behöver därför förutsättningar som infrastrukWXUÀQQDVLDOODGHODUDYNRPPXQHQ0nOHWlUDWW
minst 90 % ska ha tillgång till höghastighetsbredband till 2025.
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HÄNSYN

Natur och kulturvärden

Med ”kultur” menas människans påverkan på naturPLOM|Q,ODQGVNDSHWUXQWRPNULQJRVVÀQQVSnUHQDYRVV
själva och av människor som har levt och verkat före
oss. Kulturarvet i Gislaveds kommun bygger till stor
del på industri och vatten. Kulturarvet och kulturmilM|QVN\GGDVDYHWWÁHUWDOROLNDODJDURFKI|UHVNULIWHU
Dessa omfattar såväl enskilda lämningar i skog och
mark som byggnader och hela bebyggelsemiljöer med
omgivande landskap.
Vid hembygdsgården, grundad 1902 och därmed SveriJHVlOGVWDÀQQVHWWVWRUWJUDYIlOW'HWYDUGHQIRUQPLQnesintresserade prosten Daniel Nordin i Villstad som
låg bakom namnbytet från Skäppekullen till Smålands
Stenar. Ordet smale som står för get och får visar att
området tidigare använts som betesmark för småboskap.
Gravfältet i Smålandsstenar är från järnåldern. Det
består av fem domarringar och en ensamliggande sten.
Domarringarna är mellan 8 och 20 meter i diameter
med ett udda antal stenar. Många stenar saknas i dag
men gropar i marken visar var de stått. Stenarna som
saknas har troligen använts i hus- eller vägbyggen. I en
DYGHVW|UUHGRPDUULQJDUQDÀQQVHWWVWRUWEORFNVRP
av tradition sagts vara ett offeraltare.
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Domarringarna i Smålandsstenar har inte undersökts
av arkeologer. Utgrävningar på andra platser visar att
GlUlUJUDYDUPHGI\QGDYNUHPDWLRQHU,JUDYDUQDÀQQV
oftast brända ben, krukskärvor, lerkärl, knivar, kammar,
dräktnålar och spelbrickor. Dessa gravar brukar dateras från 200-talet till 600-talet efter Kristus. Domarringar började anläggas under bronsåldern och har
alltid tilldragit sig intresse. Carl von Linné trodde att
de var tingsplatser medan andra tänkt att de fungerat
som offerplatser, kunnat bota sjukor, varit en plats för
kult av förfäder, varit astronomiska konstruktioner
eller varit samlingsplatser vid högtider.
I lokal tradition kallas ibland domarringar för danskgravar och det anspelar på de danska krigstågen på
1560-talet och det nordiska sjuårskriget.

Domarringarna

Värdefulla bebyggelsemiljöer

'HWÀQQVUHODWLYWInREMHNWLNRPPXQHQVRPKDUK|J
ålder. Några enstaka är 100 år gamla och mycket få är
äldre än så. Det behöver dock tas hänsyn till kulturarvet och värna om det som kännetecknar bebyggelsen i
bygden och dess karaktär. Ett stort värde bör läggas på
1900-talets arkitektur samt industrins påverkan och
utveckling.
Stationen i Smålandsstenar

Villstads hembygdsgård ligger i den nordöstra delen av
Smålandsstenar. Hembygdsgården grundades 1902 och
är därmed Sveriges äldsta. Hembygdsföreningen hör
till de mer aktiva i landet och under sommarmånaderna är det full verksamhet, med bland annat vis- och
berättarkvällar, torpvandringar och mycket annat. Intill
GHVMXGLWÁ\WWDGHE\JJQDGHUVRP9LOOVWDGKHPE\JGVgård består av ligger ett av traktens största gravfält,
dommarringarna
Bilderna här till vänster är Smålandsstenars första affär,
uppförd 1877. Samma vy, men 130 år mellan bilderna.
Det var Carl Peterssons järnhandel. Idag är det en
byggnad som haft klädesaffär och senare läkarmottagning i nedre plan men som idag är tomt.
Samhället är uppbyggt kring järnvägen och Nissastigen.
Orten är ung och endaste ett fåtal byggnader är kvar
sedan det förra sekelskiftet. Större delen av bostadsbeståndet är byggt efter 1960. Bananenområdet är
byggt under 1980-talet. Av rötterna från 1800-talets
VHQDUHGHOÀQQVLQWHP\FNHWEHYDUDW0RGHUQLVPHQV
ERVWDGVKXV WDOHW lUPHURFKPHULQWUHVVDQWD
och industrimiljöer värderas upp. För ortens karaktär och identitet är därför äldre byggnader värda att
bevara.
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Skeppshults bruk
Ett bruk som från början tillverkade bland annat spik
och som startade under första världskriget då eltillverkningen ansågs vara för liten för att gynna industrins fortsatta utveckling. Axel Björkman köpte då
förutom några bostadshus vattenfallet, kvarnen och
sågen och såsmåningom byggdes en elektrisk kraftstation där de gamla vattenhjulen funnits. Den elektriska
turbinen togs i bruk 1929. Eldistributionen ökade då
Ågårdsfors kvarn köptes upp av Skeppshults bruk och
försåg såsmåningom hela Smålandsstenar samhälle.
,GDJÀQQVEUXNHWIRUWIDUDQGHNYDUEHOlJHWLQYLG1LVVDQ
med byggnader på ömse sidor ån. Disponentvilla,
mjölnarbostad, magasinsbyggnader, kraftstation och
tidigare spikfabrik.

Skeppshults bruk

Skeppshults gjuteri
Året 1906 startade gjuteriet av två bröder, där den
ene av bröderna varit i USA och lärt sig gjuteriteknik. Från start tillverkades det viktlod, järnläster för
skoindustri och mer komplicerad gjuterikonst. Idag är
industrin toppmodern med varumärken som Skeppshultspannan som är känt långt utanför kommungränsen.
Bölaryds kvarn
Kvarnen är renoverad och används till viss del idag.
Intressant bruksmiljö med tydliga årsringar. Delvis
detaljplanelagd och ingår i ett LIS-område.Vår och
sommar kan boende och turister ta del av hur man
använde kvarnen förr i tiden tack vare en restaurering
som gjordes av kvarnen 2008. En värdefull målpunkt
att bevara.

Skeppshults gjuteri

Bölaryds kvarn
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Ågårdsfors kvarn
Sven Petter Svensson på Fållinge Ågård,Villstads
sockens förste kommunalnämndsordförande år 1863
anlade i Ågårdsfors en småindustri med kvarn, såg,
spikfabrik och tråddrageri. År 1851påbörjades arbetet
med att anlägga en kvarn på Nissans östra sida med
tre par stenar, en enbladig såg samt fördämningsanläggning. Arbetet drog dock ut på tiden på grund av att
GDPPHQEU|WVLJHQRPDYK|VWÁRGHUQDnUHQRFK
1853. År 1905 genomgick kvarnen ombyggnation och
i början av 1900-talet, uppfördes en tillbyggnad som
inrymde en kraftstation.
Snedbild över Ågårdsfors kvarn

Ivar Pettersson Järnmanufaktur AB

Industrimiljöer
Ivar Petterson Järnmanufaktur AB grundades 1923 och
har sedan dess förändrats på ett klassiskt sätt. I och
med att produktionen har blivit mer omfattande har
lokalytan expanderat. Anläggningens karaktäristiska
U|GDWHJHOOlQJDKDUJHQRPVLQOnJDK|MGSnHWWÀQW
VlWWLQRUGQDWVLPLOM|Q,ORNDOHUQDÀQQVQnJUDlOGUH
maskiner kvar, till exempel en remdriven gängmaskin
av märket Hilmer Persson från 1933 Ivar Petterson
Järnmanufaktur AB är en industri som funnits sedan
1923 och ligger intill Västra industriområdet i Smålandsstenar.
Fornlämningar
I Smålandsstenar och Skeppshult med närområde så
ÀQQVGHWJRWWRPIRUQOlPQLQJDU'HWlUVSnUHIWHUWLGLgare generationer av människor som levt och verkat i
området. Domarringarna är de mest kända.

Hur vi når strategierna:

• Att värdefulla byggnader och miljöer ska bevaras
och skyddas. En natur- och kulturplan behöver upprättas för att få tydligare riktlinjer kring värdefull
natur- och kulturmiljö i hela Gislaveds kommun.
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Mellankommunala intressen

Angränsande kommun vad gäller intresset för järnväg består av Halmstad- Nässjö banan som byggdes
redan på 1860-talet. Hylte kommun ligger söder om
Smålandsstenar och Skeppshult och hållplatserna
Landeryd, Kinnared och Torup ligger närmast efter
Smålandsstenar i Hylte kommun med slutdestination
Halmstad.
I 1860-talets slut fattade lokala intressenter beslut
RPDWWI|UELQGD+DOPVWDG VRPYLGGHQQDWLGVDNQDGH
MlUQYlJ PHGGnYDUDQGH6|GUDVWDPEDQDQ0DOP|)DOköping. Jönköping valdes som anslutningspunkt och
bolaget Halmstad-Jönköpings Järnvägsaktiebolag bildades. År 1872 kunde banbygget äntligen komma igång.
,GDJDQYlQGV+1-EDQDQIUDPI|UDOOWI|USHUVRQWUDÀN

26
153

153

Väg 26 ingår i det nationella stamvägnätet som riksdagen fastställt.Vägarna i det nationella stamvägnätet
är av särskild nationell betydelse.Väg 26 är en viktig
inlandsväg från Mora i norr till Halmstad i söder. Den
är också en viktig tvärförbindelse för E6, E4 samt väg
27.Väg 26 löper genom Gislaveds kommun och som
fortsätter in i Hylte kommun.
Väg 153 löper genom Smålandsstenar och Skeppshult
och går vidare mot Varberg som slutdestination.Vägen
DQYlQGVÁLWLJWDYIUDPI|UDOOWEHV|NDUHVRPnNHUWLOO
handelplatsen Ullared.
Ån Nissan är precis som väg 26 en källa till både
rekreation och turism. Genom åren har Nissan tjänat
industrierna med både vattenkraft och transportmöjlighet.

Intresse
Nissan
Skol- barnomsorg
Järnvägen
Rv 26
.ROOHNWLYWUDÀN
Väg 153

Berörd kommun
Hylte, Halmstad
Hylte
Hylte, Halmstad,Värnamo
Hylte, Halmstad, Jönköping
Hylte,Värnamo, Halmstad,
Jönköping
Falkenberg,Värnamo

Områden
Vattenkvalitet, turism
Inpendling Smlst/Skeppshult
Standard, status, säkerhet
Marknadsföring, säkerhet, standard
7UDÀNHULQJSnMlUQYlJRFKHOOHUEXVV
Standard, säkerhet
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Miljö, hälsa och säkerhet

Översvämningskartering med återkomsttid 100 år

Översvämningar, skyfall och erosion

Nissan i anslutning till Smålandsstenar och Skeppshult
utgör ett en risk när det gäller översvämningar. I den
framtagna översvämningskarteringen för Nissan visar
DWWGHWÀQQVRPUnGHQVRPULVNHUDUDWW|YHUVYlPPDV
HOOHUDWWSnYHUNDVJHQRPHURVLRQYLGK|JDÁ|GHQ'HW
är bostäder, industrier och infrastruktur riskerar att
beröras. Särskilt utsatt är delar av Östra industriområdet i Smålandsstenar. En annan särskild risk är att
förorenade områden översvämmas vilket kan resultera i miljögiftsläckage. Ett tiotal misstänkt förorenade
RPUnGHQÀQQVLHOOHULDQVOXWQLQJWLOO|YHUVYlPQLQJVområden vid Nissan. Genom att klimatförändringar
I|UYlQWDVJH|NDGHÁ|GHQLGHVVDGHODUDYNRPPXQHQ
ökar också risken för översvämningar.

Nis

san

Smålandsstenar

210 105

0

210 Meter

0

210 Meter

´

san

Nis

Skeppshult

Översvämningskartering

210 105

´
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Nissa

stigen

Häftiga skyfall utgör också en betydande och i framtiden ökande orsak till översvämningsproblem i
WlWRUWHU'HGDJYDWWHQV\VWHPVRPÀQQVlULQWHGLPHQsionerade för mycket häftiga skyfall utan regnvatten
\WDYULQQHUSnKnUGJMRUGD\WRU2PGHWLQWHÀQQV
naturliga avrinningsvägar ansamlas vattnet i lågpunkWHULQQDQGHWNDQULQQDXQGDQHOOHULQÀOWUHUDUQHUL
marken. Lågpunkterna kan ibland vara lokaliserade så
att vattnet riskerar att tränga in i och orsaka skador
i och på byggnader och infrastruktur.Vid en analys av
OnJSXQNWHURFKLQQHVWlQJGDRPUnGHQVnLGHQWLÀHUDV
en rad problemområden i framförallt Smålandsstenars
centrala delar. Detta har bekräftats av händelser vid
skyfall i orten.
Erosion och ras och skred är risker som kan öka i
samband med ökad nederbörd och ökade vattenÁ|GHQ2PUnGHWOlQJV1LVVDQLDQVOXWQLQJWLOO6Pnlandsstenar och Skeppshult består till stor del av
HURVLRQVNlQVOLJDMRUGDUWHUVRPJURYVDQGÀQVDQGRFK
svämsediment. Därför är kravet på geotekniska undersökningar särskilt angeläget vid byggnation i närområdet till Nissan.

Burs

er yd

sväg

153

en

Riskområden
Riskområden vid skyfall

Hur vi når strategierna:

• Inom områden som riskerar att omfattas av
nUVÁ|GHQVNDE\JJQDWLRQLQRUPDOIDOOHWXQGYLkas. Om byggnation ska göras så ska skyddsåtgärder
sättas in.
• I känsliga områden som riskera att utsättas för
översvämningar eller erosion bör möjligheten till
I|UE\JJDQGHVN\GGVnWJlUGHUI|UEHÀQWOLJEHE\JJHOVH
studeras.
bOGUHGHWDOMSODQHUVNDVHV|YHUPHGDYVHHQGHSn
anpassningar till ett förändrat klimat.
• Områden som utgör naturliga lågpunkter och
uppsamlingsområden för ytavrinnande vatten bör
bevaras för att utgöra reservmagasinering vid stora
nederbördsmängder. Åtgärder för att kanalisera
vatten till dessa områden bör studeras. Dessa områden kan med fördel förstärkas i sin funktion som
uppsamlingsyta för vatten. Utveckling av grönytor
och parkområden kan med fördel kombineras med
denna funktion
• Områden som utgör lågpunkter eller rinnvägar där
GHWÀQQVULVNI|UVNDGRUSnE\JJQDGHURFKLQIUDVWUXNWXUE|UnWJlUGHUI|UDWWDYOHGDYDWWHQÁ|GHQ
sättas in. Det kan exempelvis innebära att gator
sänks, att avledande barriärer skapas eller att hårdgjord yta minskas till förmån för grönytor som kan
hantera tillfälliga stora vattenmängder.

Områden med erosionskänsliga jordarterna
VYlPVHGLPHQW JU|QW RFKJURYVDQGÀQVDQG RUDQJH 6*,
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Grönstruktur

Grönstråk och korridorer har betydelse för en rad
olika funktioner och behov i och kring en tätort. Det
ger spridningsmöjligheter för olika arter, ger upplevelsevärden och fungerar som rekreationsstråk som
bidrar till ökad hälsa enligt forskning. De gröna stråken
kan också bidra till dagvatten- och värmehantering i
tätorten och har betydelse för luftkvaliteten.
,6PnODQGVVWHQDURFK6NHSSVKXOWÀQQVEnGHVW|UUH
och mindre naturområden viktiga för både rekreation,
hälsa och biologisk mångfald och som knyter samman
tätortens centralare delar med omgivande skogs- och
jordbruksmark. Områdena kan utgöras av stora stråk
och grönområden som områden kring Nissan och
Hörsjöområdet, gröna kilar som sträcker sig in i tätorten som kyrkogårdsområdet eller mindre områden
med naturmark som utgör avgränsningar mellan delar
i bostadsområden. Lekplatser, parker och trädalléer
utgör också viktiga element i tätortens grönska.

Nissanleden från Skeppshult

I Smålandsstenar och Skeppshult är det inte långt till
natur- och grönområden och behovet vardagsnatur i
närområdet tillgodoses väl. Det är dock viktigt att behovet av närhet till grönska beaktas när förtätning av
bebyggelsen sker i Smålandsstenars mer centrala delar
eller att gröna stråk helt skärs av om nya bostadsområden eller verksamhetsområden etableras.
Stövstigar och promenadvägar i grönområden och
eller ut i tätortsnära skogs- eller odlingslandskap är
HQYLNWLJWLOOJlQJOLJKHWVIDNWRU,RPUnGHWÀQQVÁHUDSRpulär stråk och promenadområden exempelvis längs
västra sidan av Smålanstenar längs den gamla Häradsvägen. En annan populär promenad är Hörsjöområdet
och över Nissan vid Ågårdsfors genom norra delen
av Fållinge och tillbaka över bron vid väg 153. Längs
Nissans västra sida från Ågårdsfors till Skeppshult löper Nissanleden, en vandringsstig tillkommen på lokalt
initiativ. Stigen följer Nissan utom i Smålandsstenar vid
Fegens sågverk.

Hur vi når strategierna:

Nissanleden

• Sammahängande gröna stråk och korridorer ska i
möjligast mån bevaras.Vid nyexploatering ska behovet av tillgänglighet till grönområden och strövstigar särskilt beaktas.
• Tillgängligheten till Nissan och dess närområden
ska förstärkas och utvecklas.
• Möjlighet till gång- och cykelvägbroförbindelse över
Nissan i Smålandsstenars södra delar ska utredas.
• Stationsområdet ska utvecklas med sikte på hållbar
utveckling, t.ex gatorna i området ska ha en grön
gestaltning.

Nissan från Skeppshult norr ut.
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Biologisk mångfald

,6PnODQGVVWHQDURFK6NHSSVKXOWVRPUnGHWÀQQVHQ
del områden som är särskilt viktiga för att bevara
och utveckla biologisk mångfald. Ett sådant område
XWJ|UVDY1LVVDQRFKGHVVRPJLYQLQJDU+lUÀQQV
miljöer som regelmässigt översvämmas eller utgör
raviner eller utloppsområden från tillrinnande bäckar.
+lUÀQQVRFNVnVDQGLJDWRUUDPDUNHUVRPSnVLQDKnOO
kan ge rasbranter som blottlägger skärningar. Nissan
meandrar också på några ställen, exempelvis vid Östra
industriområdet i Smålandsstenar. Här bildar avsnörda
korvsjöar och meanderslingor en större mångformighet i åns lopp. Nissans värde för biologisk mångfald
DYVSHJODVLQRWHULQJDUVRPÀQQVSnKRWDGHDUWHUL
RPUnGHW+lUÀQQVORNDOHUI|UGHQSnPDJUDWRUUD
marker växande backsippan, häckningar av backsvala
samt förekomst av bland annat mindre hackspett och
URVHQÀQN/lQJV1LVVDQÀQQVRFNVnQnJUDRPUnGHQ
särskilt utpekade som värdefulla naturområden varav
några också är skyddade som biotopskyddsområden.
Särskilt värdefulla objekt inom Smålandsstenar
Skeppshult är:
1. Smålandsstenars domarringar
Domarringarnas naturvärden präglas av människans
påverkan. Genom slåtter och tramp har en örtrik
ljunghed med förekomst av backtim jan, kattfot och
jungfrulin utvecklats. Hedblomster har här sin enda
kända lokal i länet.
2. Sagobäcken-Hålabäcken
Bäckravin vid Ågårdsfors med olikåldrig al och gran
men med inslag av björk, tall, rönn och lönn.
3. Alkärr vid Brudstenarna
Alkärr vid Nissan norr om väg 153 som bedöms ha
höga naturvärden och är förklarat som biotopsskydd.
4. Örbäckens utlopp vid Nissan
Urskogsartat barrskogsbestånd på västra sidan av Nissan vid Örbäckens utlopp hyser höga naturvärden och
är förklarat som biotopskydd.
5. Ekbestånd i södra delen av Fållinge.
Rena ekbestånd är ovanligt i området och många
andra naturvärden är knutna till trädslaget.
6. Bestånd av backsippa vid Fållinge Ågård.
Backsippan är en fridlyst växt som förekommer på
magra, torra och öppna marker och gynnas av bete.
7. Bäckdal söder om Svenshult
Bäckdal mellan inägor som domineras av al med inslag
av gammal björk.
,|YULJWVnÀQQVQDWXURFKNXOWXUYlUGHQNQXWQDWLOO
GH|SSQDRGOLQJVODQGVNDSVRPÀQQVUXQWRPNULQJ
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Smålandsstenar och Skeppshult med hävdberoende
ÁRUDRFKHOOHUVW|UUHYlUGHIXOODO|YWUlG'HWlUIUlPVW
Fägerhult, Fållinge, Kallset, Haghult och Svenshult som
XWJ|UYLNWLJDRGOLQJVODQGVNDS'HWÀQQVRFNVnQnJUD
objekt inom tätorterna: en beteshage i södra delarna
av Skeppshult och mark i anslutning till domarringarna.
När det gäller det odlingslandskapets hävdberoende
arter så har numera också vissa gräsmarker inom
tätorter betydelse för dessa arters överlevnad.

Hur vi når strategierna:

• Intrång i och påverkan på redovisade särskilt värdefulla naturområden ska undvikas.
• Odlingslandskapens natur- och kulturhistoriska
värden ska beaktas.

Förorenade områden

#

Smålandsstenar

#

# ## #
#
##

#

#

#

#

#

'HÁHVWDI|URUHQDGHRPUnGHQDKDUXSSNRPPLWIUnQ
1940-talet fram till 1980-talet, huvudsakligen genom
utsläpp, deponering, utfyllnad, spill eller olyckshändelser vid olika typer av industriell verksamhet. En
stor branschsektor i kommunen är metallindustrin
om använt klorerade lösningsmedel för avfettning
samt bedrivit ytbehandling av metaller. Detta gör att
kommunen har förhållandevis många objekt där det
ÀQQVVWRUULVNDWWRPUnGHWlUI|URUHQDWHOOHUGlUGHW
konstaterats vara förorenat vid undersökning.

#

Riskbedömning

Teckenförklaring
Förorenade områden
Riskklass

Skeppshult

#

#
#

#

#
#

Förorenade områden

´

#
#
#
#

1 - Mycket stor risk
2 - Stor risk
3 - Mindre risk
Gammal deponi
Skjutbana

Riskbedömning av förorenade områden genomförs
enligt en nationell metodik som resulterar i en riskklassning, Metodik för Inventering av Förorenade
Områden, MIFO. Bedömningen genomförs i två faser;
fas 1 omfattar endast inventerande åtgärder medan fas
LQQHElUDWWXQGHUV|NQLQJDURFKDQDO\VHURIWDLÁHUD
steg, genomförs. I båda faserna görs en sammanvägd
bedömning av föroreningarnas farlighet för hälsa och
miljö, hur förorenat objektet är, hur snabbt föroreningar kan spridas i olika medier, risken att människor
utsätts för föroreningarna och området skyddsvärde.
Bedömningen resulterar i en riskklassning enligt nedanstående indelning:
Riskklass 1 - mycket stor risk
Riskklass 2 - stor risk
Riskklass 3 - mindre risk
Riskklass 4 - liten risk
Riskklassningen är mycket betydelsefull för vilka krav
VRPVWlOOVSnnWJlUGHURFKYLONDP|MOLJKHWHUVRPÀQQV
för statligt stöd för saneringsarbete.
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Oberoende av riskklassningen så måste frågan om
eventuellt förorenad mark redas ut vid köp och försäljning av mark, detaljplanläggning och exploatering.
Finns inte ansvarig verksamhetsutövare så kan fastighetsägare vara ansvarig för att förorenad mark saneras
om fastigheten förvärvats efter den 31 december
1998. Detta kräver att undersökningar ofta behöver
göras i samband köp och försäljning av mark.

Föroreningssituationen i
Smålandsstenar och Skeppshult

Det återstår fortfarande många platser/objekt som
behöver MIFO fas 1 inventeras och riskklassas. Bland
annat pågår inventering av nedlagda deponier. På en
del av de riskklassade objekten har det även utförts
miljötekniska markundersökningar där föroreningar
påträffats. På ett fåtal platser har det helt eller delvis
utförts saneringar av förorenade områden.
Inom vattenskyddsområdet för vattentäkten i SmåODQGVVWHQDUÀQQVREMHNWVRPlUSRWHQWLHOOWI|URUHnade områden; Smålandsstenartippen, en skjutbana,
en industri och två åkerier. Ett åkeri är undersökt och
åtgärdat.
Inom området för grundvattenförekomsten HuluJnUG5LVDPRVVHQÀQQVGHWLQXOlJHWREMHNWVRPlU
potentiellt förorenade områden varav 13 är inventerade och riskklassade.
,6PnODQGVVWHQDUÀQQVI|UQlUYDUDQGHULVNNODVsade objekt fördelade på branscherna sågverk med
doppning, verkstadsindustri med kemisk ytbehandling
eller som använt klorerade avfettningsmedel, kemtvätt
RFKDYIDOOVGHSRQL,6PnODQGVVWHQDUÀQQVWYnQHGODJGD
GHSRQLHU2VNDUVWLSSHQ ULVNNODVV RFK6PnODQGVVWHnartippen.
,6NHSSKXOWÀQQVI|UQlUYDUDQGHULVNNODVVDGHREMHNW
fördelade på branscherna plastindustri, bensinstation
och verkstadsindustri med kemisk ytbehandling eller
VRPDQYlQWNORUHUDGHDYIHWWQLQJVPHGHO'HWÀQQVHQ
nedlagd deponi, Skeppshultstippen.

Hur vi når strategierna:

• I arbetet med förorenade områden ska objekt inom
vattenskyddsområde och grundvattenförekomst
JHVK|JSULRULWHWbYHQREMHNWQlUDERVWlGHUHOOHU
skolor ska prioriteras.
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Fysisk planering

I detaljplanearbetet måste det utredas om föroreningar förekommer, i vilken omfattning och vilka åtgärder
som behövs. När en detaljplan antas ska det vara
säkerställt att marken är lämplig för det ändamål som
anges i detaljplanen, och ett antagande av detaljplanen
innebär att kommunen garanterar detta. Det kommunala ansvaret för detaljplanens genomförbarhet är
långtgående. Innan en detaljplan som berör ett förorenat område antas måste därför undersöknings- och
utredningsskedet vara avklarat. Man ska dessutom i
en åtgärdsutredning ha utrett hur man ska åtgärda
föroreningen och vad det kommer att kosta. Åtgärderna behöver vara så preciserade att det går att bedöma
om det är realistiskt och rimligt att genomföra dem.
Det är först då man vet om marken kan bli lämplig
för ändamålet eller inte. De åtgärder som krävs för
att göra marken lämplig för detaljplanens ändamål bör
sedan i första hand genomföras innan detaljplanen
antas så att marken vid antagandet är lämplig för det
ändamål som anges. Om föroreningsfrågan inte är
utredd i detaljplan eller om området inte omfattas av
detaljplan så ska i samband med bygglov frågan om
föroreningar hanteras av tillsynsmyndigheten. Det behöver inte betyda att bygglovet nekas men sökanden
utgör verksamhetsutövare enligt miljöbalkens mening
och krav på åtgärder kan ställas av tillsynsmyndigheten.

Miljöfarlig verksamhet
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Smålandsstenar

!
! !
!! !
!
!

!

!

!
!! !
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! !

!
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! !!
!
!
!

!
Teckenförklaring

!
!
!

!
Skeppshult

!

!

!
!

!
!
!

!

Miljöfarlig verksamhet

´

A - Tillstånd

!
!
!

Med miljöfarlig verksamhet avses utsläpp till avlopp
eller vattenområde, utsläpp till luft, hantering av kemikalier och avfall, samt buller, vibrationer, lukt etc. till
omgivningen.
Kommunen präglas av att det är ett förhållandevis
VWRUWDQWDOI|UHWDJRFKÁHUWDOHWlUPHGHOVWRUDHOOHU
mindre. Dominerade branscher är verkstads- och
plastindustrier.

1lUGHWJlOOHUPLOM|IDUOLJDYHUNVDPKHWHUÀQQVGHWROLND
prövningsnivåer i miljöbalken:
A Tillstånd från mark- och miljödomstolen
B Tillstånd från Miljöprövningsdelegationen i
Linköping
C Anmälan, beslut från bygg- och miljönämnden
U Utan anmälan eller tillstånd

B - Tillstånd
C - Anmälan

Verksamheter som är tillstånds- eller anmälningspliktiga framgår av miljöprövningsförordningen.
Verksamheter som har stora mängder av farliga
kemikalier - till exempel mycket giftiga, explosiva eller
miljöfarliga - kan omfattas av den så kallade Sevesolagstiftningen, det vill säga lagen om åtgärder för att
förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.Vissa verksamheter omfattas av industriut-
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släppsdirektivet, IED, där särskilda krav ställs bl.a. på
tillämpningen av bästa tillgängliga teknik.
Vid framtagande av detaljplaner bör tillräckliga skyddsavstånd användas för att minska risken för att miljöfarliga verksamheter påverkar människors hälsa och
miljön.
Smålandsstenar och Skeppshult:
'HWÀQQVYHUNVDPKHWHUVRPKDUWLOOVWnQGHOOHU
anmälan i Smålandsstenar och de är inom branscherna plastindustri, träindustri, verkstadsindustri, kemisk
ytbehandlingsindustri, billackering, bensinstation och
ELOWYlWWODVWELOVnNHULÁ\JSODWVJUXVWlNWDYORSSVUHQLQJVverk och avfallshantering.

stig
ssa
Ni

Flera industrier är lokaliserade på känsliga platser med
bl.a. närhet till bostäder. Purus Stainless AB ligger mitt
i ett bostadsområde.Västbo Galvan AB ligger nära
Nissan.

en

De större industrierna i Smålandsstenar är ytbehandOLQJVLQGXVWULHUQD9DUPI|U]LQNQLQJ$%RFK9lVWER*DOvan AB som båda omfattas av IED, verkstadsindustrin
:HODQG$%SODVWLQGXVWULQ7ULRSODVW$%RFK)HJHQV
Sågverk AB.

,6NHSSVKXOWÀQQVGHWYHUNVDPKHWHUVRPKDUWLOOstånd eller anmälan och de är inom branscherna
gjuteri, verkstadsindustri, kemisk ytbehandlingsindustri,
betongindustri, bensinstation, lantbruk, grustäkt och
avloppsreningsverk.
De större industrierna i Skeppshult är Skeppshults
Gjuteri AB, Skeppshults Press och Svets AB och
Skeppshultcykeln AB.

Radon

Radon är en radioaktiv, cancerogen gas som i för höga
halter i bostäder ger upphov till allvarliga hälsorisker.
Ju längre tid man tillbringar i radonhus och ju högre
halter man utsätter sig för, desto större är risken.
För rökare är risken särskilt stor. Radon kan spridas
från bostäder från tre olika källor: från berggrunden,
grundvattnet eller från byggnadsmaterialet.
Enligt den markradonundersökning som är genomförd
består kommunen av låg- respektive normalriskområden. Lågriskområden i kommunen är våtmarker, områden med högt grundvatten samt lerjordar. Det går
emellertid aldrig att helt utesluta ett bidrag av radon
från berggrunden och vid framtagande av detaljplaner
för bostadsändamål begärs regelmässigt in uppgifter
om radonhalter från marken.
I Gislaveds kommun har något enstaka fall med höga
radonvärden i grundvattnet uppmärksammats.
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Den dominerande orsaken till förhöjda radonhalter
inomhus är byggnadsmaterialet, blågrå lättbetong. Det
går inte att får fram statistik över antal genomförda
radonmätningar eller resultat för Gislaveds kommun.

Olycksrisk

Genom Smålandsstenar löper två rekommenderade
farligt godsleder, riksväg 26 samt väg 153. I områden
intill rekommenderade leder för farligt gods samt
järnväg bör särskild hänsyn tas till risken för explosion,
gasutsläpp och andra olyckor såsom urspårning av tåg.

N

st
issa

ige

n

(QOLJW5,.76$0 ULNWOLQMHUI|UULVNKlQV\QYLGVDPKlOOVSODQHULQJ E|U
5LVNHULGHQWLÀHUDVRFKEHVNULYDVPHGVW|GDYHQULVkanalys för nyexploatering inom 150 meter från farligt
godsled/järnväg. Ingen nyexploatering bör ske inom 30
meter från farligt godsled/järnväg. Enbart industri, lager
och bilservice bör tillåtas 30-70 meter farligt godsled/
järnväg. Inom 70-150 meter kan småhus, centrum, kontor och idrottsanläggning utan åskådare exploateras.
9nUGVNRODÁHUERVWDGVKXVHOOHUKRWHOONRQIHUHQVORNDler bör generellt placeras minst 150 meter från farligt
godsled/järnväg.Vid placering av dessa verksamheter
närmare farligt godsled/järnväg bör en detaljerad riskbedömning tas fram.
Vid en eventuell förlängd sträckning av Bananvägen
samt den nya lokalgatan kan i förlängningen ge att tung
WUDÀNKlQYLVDVLHQµULQJOHGµUXQW6PnODQGVVWHQDU'n
GHWLGDJÀQQVEHÀQWOLJEHE\JJHOVHLGLUHNWQlUKHWWLOOGH
rekommenderade farligt godslederna skulle de eventuella nya vägsträckningarna reducera risken för att en
olycka med farligt gods sker i de centrala delarna av
Smålandsstenar där konsekvenserna av en farligt gods
olycka troligen skulle bli som störst.

Hur vi når strategierna:

• Vid planering av nya bostadsområden, förtätning av
centrumkärnan, nya vägsträckningar samt eventuellt
HWWVWLFNVSnUE|UULNWOLQMHUHQOLJW5,.76$0 ULNWOLQMHUI|UULVNKlQV\QYLGVDPKlOOVSODQHULQJ LDNWWDV

,QÁXHQVRPUnGH

,6PnODQGVVWHQDUVWUlFNHUVLJHWWULNVLQWUHVVHLQÁXHQVområde för luftrum för försvarets verksamhet. Ansökningar om master över 20 m utanför tätorter och 45
m inom tätorter ska godkännas av Försvaret.
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Buller

Hur vi når strategierna:

Smålandsstenar är en tätort där både järnväg, väg 26
och väg 153 löper genom samhället och som utgör till
VW|UVWDGHOHQXSSKRYHWWLOOWUDÀNEXOOHU
Bostäder som ligger precis intill väg 26, järnväg samt
väg 153 har idag redan överskridna värden för den
delen av bostaden som vetter mot väg eller järnväg.
,QVDWVHUIUnQ7UDÀNYHUNHWI|UDWWPRWYHUNDGHVVDEXOlernivåer har gjorts i olika stor omfattning.
,VDPEDQGPHGGHSODQHUDGHI|UlQGULQJDUDYWUDÀNHQ
kan det bidra till minskade bullernivåer i centrala tätorten för väg 26 samt väg 153. För järnvägen kvarstår
samma nivåer som tidigare.

• Bostäder ska utföras och placeras så gällande riktYlUGHQI|UWUDÀNEXOOHULQWH|YHUVNULGV3nGHSODWVHU
där det är osäkert om bullerriktvärden överskrids
eller inte, ska bullerutredning göras. Målet är att
antalet bostäder som utsätts för buller inte ska öka.

Miljökvalitetsnormer
Luft

I Gislaveds kommun genomförs övervakningen av
kvaliteten av utomhusluft via samverkansområdet för
luftkvalitetsövervakning i Jönköpings län. I områdets
regi utförs både mätningar och modelleringar av luftkvaliteten i tätorter. Både mätningar och modelleringar genomförs i gaturum med fokus på belastning från
WUDÀN0lWQLQJDUJHQRPI|UVHQGDVWL*LVODYHGVWlWRUW
medan modelleringar sker också i Smålandsstenar och
Anderstorp. I Smålandstenar görs modelleringen på
Södra Nissastigen i gatuavsnittet mellan Göstas RonGHOORFK3DUNJDWDQI|USDUWLNODU 30 NYlYHGLR[LG
och bensen. Inga miljökvalitetsnormer eller varningsnivåer överskrids i modelleringarna. Halterna är också
lägre än vad de mer långtgående kraven i preciseringarna till miljömålet Frisk Luft anger.
0lWQLQJDUQDJ|UVLHQDYGHPHVWWUDÀNEHODVWDGH
gatumiljöerna i Smålandsstenar vilket bör innebära att
miljökvalitetsnormerna för luft inte bör överskridas
i någon gatumiljö i Smålandsstenar och Skeppshult.
'HI|UVODJWLOOI|UlQGULQJDULWUDÀNI|ULQJVRPI|UHVOnV
i förslaget till fördjupad översiktsplan för SmålandsVWHQDU6NHSSVKXOWPHGI|UHQXWORNDOLVHULQJDYWUDÀN
VRPInUWLOOI|OMGDWWGHJDWXPLOM|HUVRPLGDJWUDÀNEHlastas hårdast i de centrala delarna av Smålandsstenar
DYODVWDVEODQGDQQDWDYWXQJWUDÀN'HJDWXDYVQLWWVRP
WLOOI|UVPHUDWUDÀNEHG|PVLQWHJHOXIWI|URUHQLQJVKDOter som närmar sig miljökvalitetsnormernas nivåer
och kan troligen också innehålla nivån för miljömålets
preciseringar.

Vatten

Smålandsstenar- Skeppshultsområdet berörs i första
hand av ytvattenförekomsten Nissan, avsnittet Träppjaån-Lillån, samt grundvattenförekomsterna Hulugård-Risamossen och Skeppshult-Långaryd. Inom
JUXQGYDWWHQI|UHNRPVWHQ+XOXJnUG5LVDPRVVHQÀQQV
Smålandsstenars vattentäkt.
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Nissan

Nissan har måttlig ekologisk status i avsnittet vid
Smålandsstenar och Skeppshult och uppfyller därmed
inte miljökvalitetsnormen om god ekologisk status.
Ån uppfyller heller inte normen om god kemisk status
men i detta falla så handlar det om den påverkan av
kvicksilver och där svenska vatten generellt inte anses
uppfylla normen.

Främsta orsakerna till att god ekologisk status inte
XSSI\OOVlUDWWGHWÀQQVYDQGULQJVKLQGHULYDWWHQGUDget. Dammarna vid Ågårdsfors och Bölaryd utgör
GHÀQLWLYDYDQGULQJVKLQGHU3ODQI|UVODJHWNDQLQWH
anses medverka till att dessa problem förstärks. I
I|UVODJHWÀQQVI|UVODJRPXWUHGQLQJDUDY\WWHUOLJDUH
broförbindelse över Nissan i Smålandsstenar men
dessa åtgärder bedöms inte påverka passerbarheten
negativt. Planförslaget innehåller också en rad åtgärder
som bidrar till att föroreningsbelastning och risk för
olyckor med påverkan på Nissan, minskar. Utveckling
av dagvattenhanteringen samt inriktningar för förorenad mark och lokalisering av industrier utgör viktiga
förutsättningar för Nissans vattenkvalitet. Förslaget
till fördjupad översiktsplan för Smålandsstenar och
Skeppshult bedöms inte medföra att ekologisk eller
kemisk ytvattenstatus försämras.

Ågårdsfors

Grundvatten

Grundvattenförekomsterna bedöms båda grundvattenförekomsterna uppfylla miljökvalitetsnormerna om
god kemisk respektive god kvantitativ status. Däremot
VnEHG|PVGHWÀQQDVULVNDWWPLOM|NYDOLWHWVQRUPHQI|U
kemisk grundvattenstatus inte uppfylls i framtiden för
förekomsten Hulugård-Risamossen då ett stort antal
SnYHUNDQVNlOORUÀQQVLQRPRPUnGHW'HWlUEHODVWQLQJ
från och risker för olyckor på väg 26 och förekomsten
av ett antal misstänkt förorenade områden som ger
den förhöjda riskbilden.

God kemisk grundvattenstatus
Grundvatten kemisk status
- sand och grusförekomst

Planförslaget medför genom utbyggnad och förtätningar av områden för industri och bostäder en viss
risk för påverkan på grundvattenkvaliteten. Samtidigt
innehåller planförslaget rad inriktningar som direkt
eller indirekt säkerställer en minskad risk för påverkan
av förekomsten. Särskilt uttalat blir det när det handlar
om området som utgör vattentäkt för Smålandsstenar
och Skeppshult. Hantering av dagvatten och förorenad
mark och säkerhetsåtgärder längs väg 26 bedöms stärka grundvattenskyddet avsevärt i Smålandsstenarområdet. Som helhet bedöms inte kemiska grundvattenstatusen försämras till följd av förslaget till fördjupad
översiktsplan för Smålandsstenar och Skeppshult.
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1. Sammanfattning/samlad bedömning
Nedan följer en samlad bedömning av de miljökonsekvenser som Nollalternativet respektive de olika
planförslagen i den Fördjupade Översiktsplanen förväntas generera:
Konsekvens
Positiv påverkan
Ingen eller marginell negativ påverkan
Måttlig negativ påverkan.
Negativa konsekvenser. Åtgärder eller alternativ rekommenderas.

Nollalternativet

Planförslag Skeppshult – Smålandsstenar

Landskapsbild och stadsbild
Ev. sämre helhetsbild då orternas tillväxt inte styrs genom en
fördjupad översiktsplan. Risk för att viss exploatering sker
med ”kolliderande” miljöintressen.

Ny trafikled i väster ger barriäreffekter. Alternativ föreslås. Genom
att dra den västra trafikleden mer västerut (och inte nyttja Bananvägen) uppnås flera redovisade fördelar.
En förändrad landskapsbild då områden tas i anspråk för nya verksamheter/ bostäder. Gäller främst gårdar väster om verksamhetsområden samt kombiterminal mellan Skepps-hult och Smålandsstenar. Gröna barriärer rekommenderas Förslaget att satsa på/
utöka flera industriområden samtidigt ger en negativ helhetsbild för
Smålandsstenars värde utifrån naturupplevelse-turism rekreation.
Utredningen ser övervägande nackdelar att bygga ut och ytterligare
exploatera Fållinge industriområde
Förtätning ger en tydligare centrumkärna. Vid förtätningen blir det
viktigt med inslag av grönstrukturer, med syfte att öka trivseln, ge en
mer positiv,” ekoanpassad” stadsbild samt få en bättre lokal luftmiljö.

Naturmiljö/naturresurser
Ev. sämre helhetsbild då orternas tillväxt inte styrs genom en
FÖP.

Grönkorridorer och möjlighet att anpassa byggnation efter skyddsvärda träd, sumpskog och andra värdefulla områden. Naturinventeringar rekommenderas inom utpekade områden.
Förslag på ny vägdragning med ny bro över Nissan kan påverka
berörd naturmiljö, ev. skyddsåtgärder fastställs i samband med
tillstånd för vattenverksamhet. Nya vägar skapar barriäreffekter för
djur och växter. Vägsträckningen bör utredas noggrant.
Vid förtätning av centrum bör nya hårdgjorda ytor kompenseras med
gröna ytor. Möjligheten till ”stadsodling” bör ses över.
Lämpligheten att exploatera strandnära område öster om Nissan bör
övervägas utifrån miljöbalkens krav på hållbart bruk av naturresurser
(naturgrus och grundvatten).

Vattenmiljö (vattenskyddsområde Nissan)
Åtgärder i anslutning till vattenmiljöer kräver tillstånd/ anmälan, Förslag på ny vägdragning med ny bro över Nissan kan komma att
vilket säkerställer att nödvändiga skydds-åtgärder vidtas även påverka berörd naturmiljö. Behov av skyddsåtgärder bestäms i
utan en FÖP.
samband med tillstånd för vattenverksamhet.
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Stora nya hårdgjorda ytor (t ex vid nya verksamhetsområden) kräver
strategi för hantering av dagvatten, med syfte att minimera risken för
förorening av vattenmiljön. En dagvattenutredning bör genomföras
för att säkerställa behov av fördröjning, rening samt möjlighet att
omhänderta förorenat släckvatten.
Gröna ytor bör etableras i centrum för infiltration av dagvatten.

Kulturmiljö
Fornlämningar/kulturmiljöer har ett starkt lagstadgat skydd.
Liten risk för negativ påverkan, även utan FÖP.

Risk att nybebyggelse utanför tätorter påverkar befintliga historiska
landskap. Byvägen genom Fållinge utgör ett exempel på detta.
Utredningen förordar försiktig urbanisering av tätortsnära områden.
Ianspråktagande av tidigare orörd mark kan innebära krav på arkeologiska utredningar (fördröjning och ekonomiska aspekter).
En inventering av historiskt intressanta kulturmiljöer ger underlag för
framtida beslut angående behov av upprustning och bevarande av
äldre, skyddsvärd kvartersbebyggelse i delar av centrum etc.
En ny väg öster om Nissan har bl.a. nackdel p.g.a. risk för negativ
påverkan för känsliga kulturhistoriska miljöer.

Friluftsliv och rekreation
En FÖP säkerställer ett bättre nyttjande av naturens resurser
för olika fritidsändamål och möjlighet till ett hälsopositivt
friluftsliv.

Nya matargator skapar nya barriäreffekter mellan bostäder och närliggande naturmark. Kräver åtgärder i form av planskilda korsningar
främst för gång- och cykeltrafiken.
Utredningen förordar att föreslagna matargator väster om orterna
sammankopplas, med en trafikled (långt) utanför nytt bostadsområde vid Bananvägen. Målet är att undvika barriärer för GCrörelser till skola, arbetsplatser, affärer och aktiviteter i centrum.
Föreslagna nya bostadslägen utanför tätortskärnorna ger goda
möjligheter för ett rikt friluftsliv.

Sociala aspekter, barriäreffekter
Fortsatta och sannolikt ökande problem med barriäreffekter i
centrum med tung trafik på lokala gator.

Risk för nya barriäreffekter om föreslagen väg i väster ansluts till
Bananvägen. Utredningen kring hälso- och miljö-skydd förordar ett
vägalternativ (betydligt) längre västerut
Positivt för den sociala hållbarheten med olika typer av boende och
upplåtelseformer. Fler bostäder i centrum och på landsbygdslägen
skapar ökad trygghet. FÖP:en ger nya möjligheter för näringslivet
med exploateringsbar mark och läge för kombiterminal. Detta kan
ge orterna fler arbetstillfällen.
Viktigt att utbyggnad av säkra gång- och cykelleder sker i takt med
nya bostads- och verksamhetsområden.

Buller, hälsa och luftmiljö
Nuvarande trafiksituation med väg 26 och väg 153 igenom
centrum är inte hållbar och kan bli ännu värre om inte
strategiska helhetslösningar vidtas.

Bebyggelse på landsbygden ger ett ökat bilbehov. Beaktat luftkvalitet i gaturummet är det viktigt att bevara och återskapa/ öka ut
grönytor i tätorterna. Risk för negativa konsekvenser för hälsa och
luftmiljö vid gårdar nordväst om planerade verksamhetsområden.
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Utredningen förordar att exploateringen sker med anordnande av
funktionella störningsskydd.
Nya matargator utanför tätorterna ger en bättre luftmiljö i centrum
och för ett stort antal boende.
Förslaget att ny trafikled väster om godsterminal och industri.områden ska ansluta mot Bananvägen, ger betydande negativa
konsekvenser för befintliga bostäder öster om området samt för
föreslagen bostadsbebyggelse väster om vägen. Trafikleden bör
läggas (betydligt) mer västerut för bättre buller- och luftmiljö.

Risker och säkerhet
Fortsatta och sannolikt ökande problem med barriär-effekter
i centrum och tung trafik på lokalgator vilket innebär ökade
risker för olyckor. Befintlig plankorsning mellan Parkgatan
och järnväg (genomfart för tung trafik/farligt gods) bibehålls.

Ny trafikled väster om Smålandsstenar med koppling till Bananvägen ger en betydande trafikökning med ökade risker för GCtrafikanter som korsar vägen. Negativa konsekvenser avseende
säkerhet då nya bostadsområden byggs ”utanför” en genomfartsled.
Vid detaljprojektering av industri-och terminalområde bör effektiva
lösningar skapas för förebyggande brandskydd, planering för släckning, snabba angreppsvägar (vid insats) och omhändertagande av
förorenat släckvatten m.m. En utökning av industriområde Fållinge
leder till riskpassager vid in-/utfart och en utökad godstrafik genom
centrala delar av tätorten.
Vid bebyggelse utanför tätorten bör säkerheten för GC-trafikanter
ses över, behov av GC-banor t.ex. mellan Fållinge och Smålandsstenars centrum.
Förutsatt att ny väg väster om Smålandsstenar flyttas till ett läge
utanför bostadsområden, blir föreslagen trafikled positiv utifrån
aspekten risk och säkerhet inom tätorten.
Förutom förslagen i FÖP, identifierar utredningen behov av att (på
sikt) omlokalisera en handfull industriföretag med hantering av
farliga kemikalier och avfall i närheten av bostäder eller skyddsområde för grundvatten etc. Som komplettering till FÖP:en bör en
samlad riskanalys tas fram för industrier och transport farligt gods.

Trafik och kommunikation
Sannolikt ökande problem med framkomligheten igenom
centrum, med mycket tung trafik. Befintlig till-/ frånfart för det
Västra industriområdet i Smålandsstenar är mycket olämplig.

Nya matargator utanför tätorterna ger en betydligt bättre framkomlighet för tunga fordon/transporter till och från verksamhetsområden samt för gods- och biltrafik som ska passera orterna.
Utbyggnad av Fållinge industriområde kräver sannolikt en ny in-/
utfart vid väg 153.
Om Bananvägen får funktion som genomfartsled skapas (risk för)
störningar för befintliga och nya bostadsområden För att få en mer
hållbar trafiklösning, föreslås att trafikleden förläggs minst 500 m.
väster om Bananvägen
Inför en förtätning av centrum föreslås att parkeringssituationen
ses över i en samlad utredning
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2. Inledning
2.1 Bakgrund
Under 2016-2017 pågår arbetet i Gislaveds kommun med att ta fram en fördjupad översiktsplan för
tätorterna Smålandsstenar och Skeppshult. Arbetet har fokus på att säkerställa möjligheter för en
hållbar expansion inom de två orterna både vad gäller etablerade och nya företag/verksamheter, en
anpassad bostadsförsörjning samt en mer fungerande och genomtänkt trafiklösning.
Inför arbetet med den fördjupade översiktsplanen har bland annat utredningar genomförts kring ett
möjligt läge för ny omlastningsterminal för järnvägstransporter i Smålandsstenar tätort samt
alternativa trafiklösningar för att undvika tung trafik genom centrum. Dessa utredningar ligger till
grund för föreslagna utbyggnadsområden och förslag till vägreservat.

2.2 Syfte
Det generella syftet med en översiktsplan är att ge vägledning och stöd i framtida beslut om
användning av mark- och vattenområden samt hur den byggda miljön ska bevaras och utvecklas.
Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men utgör ett viktigt strategiskt handlingsprogram för en
effektiv markanvändning samt den fysiska miljöns utveckling.
Alla översiktsplaner ska miljöbedömas. Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i
planen så att en hållbar utveckling främjas. Miljöbedömningen är en process i vilken en
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) utarbetas.
MKB:n ska utgöra ett underlag för utformningen av den fördjupade översiktsplanen och är ett stöd
för beslutsfattarna i bedömningen av om tillräcklig hänsyn tagits till förekommande miljöintressen.
MKB:n fokuserar på de planeringsfrågor som är prioriterade och som kan antas ge betydande
påverkan ur någon miljö- eller hälsoaspekt eller där miljöpåverkan är osäker. I MKB:n ska den
betydande miljöpåverkan som planens genomförande kan leda till liksom förslag till åtgärder för att
lindra dessa konsekvenser beskrivas. Även konsekvenser som inte bedöms få betydande påverkan på
miljön, men som är rimliga att redovisa med tanke på planens nivå och innehåll, redovisas i denna
handling. Miljöbedömningen och framtagandet av MKB:n har skett parallellt med att samrådshandlingen för den fördjupade översiktsplanen tagits fram. MKB:n följer planhandlingarna.

3. Avgränsning
Arbetet med en fördjupad översiktsplan(FÖP) syftar till att ge ramarna för bebyggelsens utveckling
och markanvändning de närmaste 10-15 åren, d v s fram till år 2030.
I FÖP:en ligger fokus på markanvändningsfrågor som:





Var ska ny bebyggelse och nya anläggningar lokaliseras
Vilken typ av bebyggelse och anläggningar är lämpliga
Hur ska grönstrukturen se ut
Var ska nya vägar, gator och gång- och cykelvägar anläggas
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MKB:n omfattar åtgärder som beslutas om i den fördjupade översiktsplanen.
Utredningsområdet omfattar tätorterna Smålandsstenar och Skeppshult med omgivningar. MKB:ns
geografiska avgränsning följer översiktsplanens.

4. Planförslag
Miljökonsekvensbeskrivningen förhåller sig till de utbyggnadsförslag som finns upptagna i förslaget
till fördjupad översiktsplan. Det gäller nya bostads- och verksamhetsområden alternativt större
utökningar av befintliga områden. Förslaget omfattar även trafikleder/nya vägsträckningar som syftar
till att både skapa bra kommunikationer för transporter till och från verksamhetsområden och att
minska på (främst den tunga) trafiken i centrum.
Nedan följer en kort beskrivning av aktuella utbyggnadsförslag:

4.1 Bostäder – Haghult/Tillbo området
Förslaget innebär en utökning av ett detaljplanelagt område för småhusbebyggelse. Inom området
som ligger strax utanför/ väster om Smålandsstenar centrum har redan ett antal villor uppförts. Med
sitt lantliga läge och nära koppling till natur och landsbygd upplevs området idag som en slags
gammaldags bybildning.

4.2 Bostäder – Bananen området
Ett nytt bostadsområde föreslås utanför/väster om Bananvägen. Bananvägen ansluter mot
Burserydsvägen och fungerar idag som en matargata till bostadskvarteren öster om Bananvägen. Där
nya bostäder planeras finns idag ingen byggnation.

4.3 Bostäder – Förtätning av centrum
Inom det område som är definierat som centrumkärna föreslås förtätning av främst bostäder. Det
finns ett stort antal fastigheter/områden både utmed Nissastigen och utmed andra mindre lokalgator
inom vilka flerbostadshus bedöms kunna uppföras.

4.4 Bostäder – Fållinge
Förslaget innebär möjligheter att komplettera befintliga gårdar med enstaka bostadshus. Ny
bebyggelse anpassas till området vad gäller t ex byggnadsstil, skala, natur och exploateringsgrad etc.

4.5 Bostäder – Skeppshult
Befintliga bostadsområden föreslås kompletteras för att åstadkomma en förtätning av bebyggelsen
och därmed en tydligare karaktär som formar och utvecklar en levande tätort.

4.6 Bostäder – Strandnära område öster om Nissan
Möjlighet att skapa ett attraktivt bostadsområde med närhet till både vattendrag och naturvärden.
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4.7 Verksamheter – Skeppshult. Utökning av Västra industriområdet
Ett större verksamhetsområde skulle kunna etableras väster om järnvägen, från det Västra Industriområdet i Skeppshult och norrut mot läge för nytt terminalområde. Vid en full utbyggnad (decennier
framöver) kommer verksamhetsområdet att sammankoppla Skeppshult med Smålandsstenar.

4.8 Verksamheter – Södra industriområdet/terminalområde
Det Södra Industriområdet föreslås expandera åt söder- sydväst. Inom industriområdet föreslås en
etablering av ett nytt terminalområde med stickspår kopplat till järnvägsbanan Halmstad-Nässjö.

4.9 Verksamheter – Västra industriområde
Möjligheter att utöka Det s.k. Västra Industriområdet mot västnordväst. Förslaget förutsätter att en
ny trafikled byggs mellan väg 26 norr om Smålandsstenar och Burserydsvägen.

4.10 Verksamheter – Fållinge industriområde
Möjligheter att utöka Fållinge industriområde mot öster/utmed väg 153.

4.11 Ny förbindelse mellan väg 153 öster om samt väg 26 söder om tätorten
(två alternativ)
Olika alternativa vägsträckningar har utretts för att skapa en ny förbindelse mellan väg 153 öster om
Smålandsstenar och ett läge på väg 26 (strax) sydväst om centrum i höjd med Skruvgatans
anslutning/infarten till Södra industriområdet. Motivet till ny genomfartsväg är att minska den
intensiva trafikbelastningen i de centrala delarna av Smålandsstenar. I översiktsplanen redovisas två
alternativa vägkorridorer, inom vilken ny väg föreslås planeras.
Ett alternativ väster om Nissan, via det Östra Industriområdet och det andra alternativet på den östra
sidan av ån, med nyttjande av landsvägen mellan Fållinge-Skeppshult. I det senare alternativet måste
tekniska lösningar till för att klara höjdskillnaden emellan utbyggd väg och markområdet strax väster
om Nissan, dessutom en ny bro över vattendraget.

4.12 Ny förbindelse mellan väg 26 norr om Smålandsstenar och Burserydsvägen
Ny vägsträckning ansluter mot väg 26 norr om tätorten, går utanför/ nordväst om det Västra Industriområdet och bostadsområdet vid Haghult/Tillbo, och ansluter därefter mot Burserydsvägen.

4.13 Ny förbindelse – förlängning av Bananvägen söder ut med anslutning mot
väg 153 mot Varberg
En ny trafikled föreslås väster om planerade verksamhetsområden mellan Smålandsstenar och
Skeppshult. Åt norr- nordost sker anslutning till Bananvägen och i sydsydväst ansluter leden till väg
153 mot Varberg.
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5. Alternativ
5.1 Studerade alternativ som valts bort
Österalternativ för anslutning till Haghults/Tillboområdet bedömdes som olämpligt eftersom det
skulle medföra en barriär emellan nytt bostadsområde och den övriga tätorten.
Det västra alternativet för matargata ger bättre utvecklingsmöjligheter för tätortens möjligheter till
expansion för både bostäder och verksamheter. Alternativet minskar risken för vägtrafikstörningar.

5.2 Nollalternativ
Nollalternativet är ett referensalternativ för att bedöma planens förslag på övergripande mark- och
vattenanvändning med avseende på hälso-, och miljöeffekter/ konsekvenser. Alternativet beskriver
den sannolika utvecklingen inom utredningsområdet om inte översiktsplanens förslag genomförs.
Nollalternativet beskriver inget oförändrat tillstånd, utan inkluderar de åtgärder och de förändringar
som kan förväntas även utan att den nya planens förslag genomförs.
För Skeppshult och Smålandsstenar bedöms Nollalternativet utgöra en utbyggnad i linje med
befintliga gällande detaljplaner. Utbyggnaden av orterna kommer sannolikt att, i större utsträckning
än med en genomarbetad översiktsplan, ske utifrån uppkomna behov från näringsliv, bostadsexploatörer etc. I en sådan situation ges sällan utrymme att se helhetsperspektivet på hur olika
frågor påverkar varandra utifrån perspektivet/ målsättningen en hållbar och strategisk
samhällsutveckling.

6. Förutsättningar
Den fördjupade översiktsplanen för Smålandsstenar och Skeppshult bygger på den
kommunomfattande översiktsplanen som antogs 14 december 2016, och har utformats enligt
rekommendationer från Boverket och deras nya ÖP modell. Fördjupningen följer också visionen som
antagits av kommunfullmäktige där översiktsplanen är ett redskap för att nå visionen:
”Gislaveds kommun är platsen man gärna identifierar sig med och har en god relation till.”
I ÖP16 framhävs att kommunen ska arbeta med en hållbar utveckling. Det framgår också att de fem
viktigaste frågorna är;
- ett rikt näringsliv
- bredare utbildningsmöjligheter
- utbyggd och förstärkt infrastruktur
- Fler och attraktiva bostäder
- inkluderande samhälle
I samband med det inledande arbetet med FÖP för Smålandsstenar-Skeppshult har, utifrån
ovanstående frågor, fyra fokusområden pekats ut som prioriterade faktorer:
- Infrastruktur; förbättrade och mer hållbara trafiksystem och förbindelselänkar.
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- Boendemiljö; utveckling av nya bostadsområden och förtätning.
- Näringslivet; utveckling av det stora verksamhetsområdet i söder och i nordväst.
- Centrumutvecklingen i Smålandsstenars tätort; en bättre lokalmiljö och god service.
Detta är frågor som också legat till grund för diskussionen kring/förslag på nya utbyggnadsområden
och infrastruktursatsningar i den fördjupade översiktsplanen för Smålandsstenar och Skeppshult.

6.1 Miljömål
Jönköpings län har antagit 14 nationella miljömål. De två nationella miljökvalitetsmål som inte gäller i
länet handlar om hav och fjäll. Av länets 14 miljömål har följande 10 bedömts beröras av förslagen i
översiktsplanen. Bedömningen gjordes i samband med avgränsningen av MKB:n och har samråtts
med Länsstyrelsen i Jönköpings Län. Miljökvalitetsmålen som redovisas nedan (formulering med
kursiv text) är hämtade ur ”Miljömål för Jönköpings län”, Länsstyrelsen i Jönköpings län 2014.
Numreringen för miljökvalitetsmålen följer den nationella indelningen.













Begränsad klimatpåverkan (mål 1)
”Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för
klimatförändringar 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. Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det
globala målet kan uppnås.”
Regionala mål för begränsad klimatpåverkan handlar bland annat om att minska
energianvändningen och koldioxidutsläpp.
Frisk luft (mål 2)
”Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas.”
Giftfri miljö (mål 4)
”Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota
människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är
nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna
av naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna.”
Levande sjöar och vattendrag (mål 8)
”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 friluftsliv värnas.”
Grundvatten av god kvalitet (mål 9)
”Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god
livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag.”
Myllrande våtmarker (mål 11)
”Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska bibehållas och
värdefulla våtmarker bevaras för framtiden.”
Levande skogar (mål 12)
”Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den
biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas.”
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Ett rikt odlingslandskap (mål 13)
”Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och
livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och
kulturmiljövärdena bevaras och stärks.”
God bebyggd miljö (mål 15)
”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt
medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och
utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat
sätt, så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.”
Ett rikt växt- och djurliv (mål 16)
”Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och
framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och
processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig
genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik
biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.”

6.2 Riksintressen
Väg 26 är riksintresse för kommunikationer.
”Väg 26 ingår i det nationella stamvägnätet som riksdagen fastställt. Vägarna i det nationella
stamvägnätet är av särskild nationell betydelse. Väg 26 utgör en viktig förbindelse mellan södra
Halland, Jönköpingsregionen, Skaraborg, Värmland och Dalarna”. (Trafikverket)
I övrigt berörs inte aktuellt område runt Skeppshult och Smålandsstenar av några riksintressen.

6.3 Övriga intressen
Nissan rinner längs med både Smålandsstenar och Skeppshult och är en källa till fina
rekreationsmiljöer och attraktiva boendemiljöer. Ån hyser stora värden som livsmiljö för växter och
djur. Vattnet tillsammans med angränsande grönridåer utmed stränderna fungerar även som en
viktig spridningskorridor.
Nissan med omgivande markytor är en viktig grundvattenförekomst.
Hänsyn ska tas till vattennivåerna/översvämmade områden runt Nissan vid ett 100-års flöde samt vid
ett högsta flöde.
Den norra delen av Smålandsstenar tätort samt ett större område norr om orten omfattas av
Vattenskyddsområde – kommunal vattentäkt för Smålandsstenar.
Inom Fållinge industriområde, nordöst om Smålandsstenar, finns en privat flygplats (Smålandsstenar
Smålanda Airport). Flygfältet med sina dryga 900 meters längd är klassat som ett mindre enskilt
obevakat flygfält.
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7. Miljökonsekvenser
Här beskrivs hur Nollalternativet samt FÖP:ens 13 utbyggnadsförslag/ planförslag (enligt avsnitt 4.0,
4.1-4.13) kan komma att påverka 9 olika intresseområden/ miljö- och hälsoaspekter, enligt 7.1- 7.9:

7.1 Landskapsbild och stadsbild
7.1.0 Nollalternativet
Landskapsbilden och stadsbilden kommer över tid att förändras, även med ett Nollalternativ. Hur
detta kommer att ske är dock svårt att överblicka. Konsekvenserna för den övergripande landskapsoch stadsbilden bedöms inte bli negativa. Det är möjligt att utbyggnader av t ex flerbostadshus och
befintliga industrier kan leda till mer lokala nackdelar vad gäller stadsbild för närboende. Risk att
olika intressen skapar projekt som inte ”hänger ihop med varandra” och därför skapar ”krockar” med
en sämre helhetsbild jämfört med om exploatering och byggnation realiseras baserat på FÖP:ens
övergripande strategi för samhällsutveckling.

7.1.1 Bostäder – Haghult-Tillbo-området
En utbyggnad av befintligt villa-/bostadsområde enligt förslaget innebär att tätorten expanderar.
Mark som idag uppfattas som landsbygd med en mindre bybildning får mer karaktär av villakvarter.
En ny trafikled i väster riskerar att bli en barriär mellan villabebyggelsen och naturmark/friluftsliv.
Utredningen ser även en risk med anslutningen till Bananvägen; området i anslutning till, precis
sydväst om Haghult-Tillbo-området försvåras för en framtida bostadstillväxt eller etablering av ett
tätortsnära grön-/ lekområdet. Genom att dra den västra matar- och genomfartsleden mer västerut
(och inte nyttja Bananvägen) uppnås flera fördelar i sammanhanget.

7.1.2 Bostäder – Bananen området
Tätorten expanderar och Bananvägen får en tydligare funktion som matargata och inte ”ringled”.
Risk för en försämrad landskapsbild där en trafikled tillåts löpa långa sträckor utmed småhusbebyggelse. Bananvägen riskerar att bli en barriär mellan villabebyggelsen och naturmark/friluftsliv.
Utredningen ser även en risk att området i anslutning till, precis väster (och nordväst) om Bananområdet, försvåras för framtida bostadstillväxt och etablering av grönkorridor mot en framtida
genomfartsled. Genom att dra den västra matar- och genomfartsleden mer västerut (och inte nyttja
Bananvägen) uppnås flera fördelar i sammanhanget.

7.1.3 Bostäder - Förtätning av centrum
Stadsbilden förändras i takt med att fria ytor bebyggs och området successivt omvandlas till mer av
centrumkaraktär. Stadsbilden kan utvecklas i en positiv riktning om förtätningen och utbyggnationen
sker med hög anpassning till befintlig bebyggelse, i skala, färg, byggnadsmaterial och kultur. Vid
förtätningen blir det viktigt med inslag av grönstrukturer, med syfte att öka trivseln och ge en mer
positiv,” ekoanpassad” stadsbild.

7.1.4 Bostäder - Fållinge
Med en varsam anpassning med hänsyn till läge och utformning bör ett antal nya bostäder och vägar
kunna tillkomma utan att den vackra landskapsbilden förändras nämnvärt. Styrande är krav på en
hög anpassning till befintlig bebyggelse, i skala, färg, byggnadsmaterial och kulturhistoria.
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7.1.5 Bostäder – Skeppshult
Liten påverkan. Positivt med en förtätning för att skapa en tydligare struktur på orten. Förslaget att
behålla en ordentlig skydds-/ grönzon mellan bebyggelse och väg 153 söder om samhället, skapar
fortsatta möjligheter till en fräsch landskapsbild mindre präglad av asfalt och trafikmiljö.

7.1.6 Bostäder – Strandnära område öster om Nissan
Ett nytt bostadsområde innebär förändringar i landskapsbilden. En frizon bör lämnas utmed Nissan
med hänsyn till upplevelsen från vattnet. Boende öster om/ ”ovanför” bostadsområde vid Nissan kan
påverkas negativt, med försämrad landsbygdskaraktär/ utsikt, om inte aktsamhet sker och området
”bäddas in” med grönstrukturer. Med en bro blir naturområden öster om Nissan mer tillgängliga för
friluftslivet, vilket ställer krav på att landskapsbild och utsikt inte störs av bebyggelse etc.

7.1.7 Verksamheter – Skeppshult. Utökning av Västra industriområdet.
Vid full utbyggnad av området kommer Skeppshult och Smålandsstenar att hänga ihop, åtminstone
vad gäller verksamhetsområdet utmed järnvägen. Marken består idag främst av skogsmark med lite
öppen mark närmast gårdarna i väster. För dessa boende kommer landskapsbilden att förändras.
Boende på landet bör i görligaste mån ”slippa” ha insyn mot industriområden. Med en strategisk
trädplantering/ alléer skapas gröna ”väggar” och ett trevligare inslag i landskapet.

7.1.8 Verksamheter – Södra industriområdet/terminalområde
Relativt stora förändringar i landskapsbilden, särskilt för boende vid omgivande gårdar bl.a. i byn
Fägerhult. Antalet boende som berörs är i storleksordningen 50-100 (beroende på individuella
avstånd). Området består till stora delar av öppen mark, men närmast bostäderna/gårdarna i väster
består marken av skog. Detta är en fördel eftersom det minskar påverkan på landskapsbilden sett
från aktuella gårdar. Påverkan på utblicken från väg 26 bedöms som liten. Boende på landet bör i
görligaste mån ”slippa” ha insyn mot industriområden. Utredningen utgår ifrån att största möjliga
hänsyn tas vid projektering och utbyggnad av det Södra Industriområdet, det nya terminalområdet
samt ytterligare verksamhetsområde mot sydväst och Skeppshult.
Förslag till åtgärder för att minimera negativa konsekvenser: Avskärmande vegetation/ insynsskydd;
träddungar och buskage sparas och nyetableras mellan befintliga gårdar kontra nya verksamhetsområden med anslutande trafikled etc. Nyskapande av gröna ”väggar” där marken är ofördelaktigt
öppen (med risk för en försämrad utblick etc.)

7.1.9 Verksamheter - Västra industriområdet, Smålandsstenar
En utbyggnad av Verksamhetsområdet enligt förslaget innebär att tätorten expanderar och att
skogsmark tas i anspråk. Sett tillsammans med en utökning av Haghult/Tillby området med bostäder
och en ny trafikled kommer landskapsbilden i området att genomgå en relativt stor förändring. Den
lantliga miljön som idag finns i Haghult/Tillby med ett mindre antal villor kommer att förändras och
få en annan karaktär. Utredningen utgår ifrån att stor hänsyn tas vid projektering och utbyggnad av
det Västra Industriområdet.
Förslag till åtgärder för att minimera negativa konsekvenser: Avskärmande vegetation/ insynsskydd
(nordväst-sydost) mellan bostäder i Hagshult kontra nytt industriområde och trafikled.

7.1.10 Verksamheter – Fållinge industriområde
Utredningen förordar att inte urbanisera för många tätortsnära områden. En utbyggnad bedöms få
viss påverkan på landskapsbilden. Förslaget att satsa på/ utöka flera industriområden samtidigt ger
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en negativ helhetsbild för Smålandsstenars värde utifrån naturupplevelse-turism-fritid-rekreation.
Utredningen ser övervägande nackdelar att bygga ut/ ytterligare exploatera detta område.

7.1.11 Ny förbindelse mellan väg 153 öster om Smålandsstenar och väg 26 söder om
tätorten (två alternativ)
Alternativet med en ny väg väster om Nissan bedöms inte påverka stadsbilden. Området mellan ån
och järnvägen är urbant stört med mycket verksamheter, industrier och vägar. Om vägdragning
invid befintlig industri blir möjlig är detta alternativ att föredra.
Alternativet öster om Nissan går delvis i befintlig vägsträckning. Ny bro över Nissan krävs, vilket
bedöms försämra intrycket av orörd natur invid vattendraget. Landskapsbilden kan påverkas negativt
för boende utmed landsvägen då denna byggs ut, på flera ställen ligger olika delar av gården på båda
sidor om vägen. En ny vägbyggnad mellan landsväg och brofäste kan även försämra upplevelse och
intryck från befintliga gårdar i öster.

7.1.12 Ny förbindelse mellan väg 26 norr om Smålandsstenar och Burserydsvägen
Påverkan på landskapsbilden. Trafikleden blir en barriär mellan centrum/ bebyggelse och landsbygd/natur.

7.1.13 Ny förbindelse – förlängning av Bananvägen söder ut med anslutning mot väg 153
mot Varberg.
Påverkan på landskapsbilden. Bananvägen etableras som en barriär i landskapet. Mer söderut, vid
vägen mot sydväst, bedöms utbyggnaden av verksamhetsområden och terminalområdet stå för den
största förändringen.

7.2 Naturmiljö/naturresurser
7.2.0 Nollalternativet
Viss risk för negativ påverkan på naturmiljö, då framtida utbyggnader kan komma att ske utan en
helhetssyn på grönstrukturer och biologiskt viktiga områden. Risk att olika intressen skapar projekt
som inte ”hänger ihop med varandra” och därför skapar ”krockar” med en sämre helhetsbild jämfört
med om exploatering och byggnation realiseras baserat på FÖP:ens övergripande strategi för
samhällsutveckling.

7.2.1 Bostäder – Haghult/Tillbo området
En exploatering av områden kan beröra kantområden av en s.k. sumpskog (inventerad av Skogsvårdsstyrelsen). Byggnationen bör delvis kunna anpassas för skydd av naturvärden, dessutom
förekommer sämre markförhållanden.

7.2.2 Bostäder – Bananen området
Inga värdefull naturmiljö tycks beröras – närområdet västerut bör kontrolleras med avseende på ev.
skyddsvärda biotoper.

7.2.3 Bostäder - Förtätning av centrum
Ingen värdefull naturmiljö tycks beröras – samtidigt är det viktigt att, så långt möjligt, spara äldre
träd och även återskapa och utöka grönstrukturer såsom gräsytor och varierande häckar/ buskage.
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Motivet är att öka eller åtminstone bibehålla den biologiska mångfalden även i stadsmiljön. Vanliga
nackdelar med en ökad grad exploatering, att gröna markytor tas i anspråk och mer hårdgjorda ytor
tillskapas, bör så långt möjligt kompenseras med skapande av nya grönstrukturer. Utredningen föreslår en studie över möjligheter till stadsodling i utvald del av Smålandsstenars centrum, t.ex. att det
kommunala bostadsbolaget Gislavedbostäder AB blir en föregångare.

7.2.4 Bostäder – Fållinge
I Fållinge finns gott om inventerade skyddsvärda träd (Länsstyrelsen) varvat med olika växtarter vid
flertalet gårdsbildningar. Nya bostäder ska i högsta grad anpassas till befintlig bebyggelse för att
undvika negativa konsekvenser. Placeringen av nya tomter/ bostäder blir viktig, så att dom får ”stöd”
i landskapet.

7.2.5 Bostäder – Skeppshult
Ingen värdefull naturmiljö tycks beröras – närområdet norrut bör kontrolleras med avseende på ev.
skyddsvärda biotoper. I närområdet invid Nissan (utpekat LIS-område) förekommer skyddsvärda
biotoper och naturvärden.

7.2.6 Bostäder – Strandnära område öster om Nissan
FÖP:ens förslag till område för byggnation består ställvis av grusåsar med geologiskt intressanta
resurser, dessutom riklig tillgång till värdefullt grundvatten – lämpligheten att exploatera detta
område bör övervägas utifrån miljöbalkens krav på hållbart bruk av naturresurser. Naturmiljön i
anslutning till området är redan ”störd” med bl.a. grustag. Marken närmast Nissan bör säkerställas
som en grön zon, så att vattenmiljön med angränsande artrika strandområden kan fungera som
ekologisk zon och spridningskorridor. Eventuellt nya bostäder måste anpassas med stor hänsyn till
ekologin, utan att tillskapa alltför negativa konsekvenser.

7.2.7 Verksamheter – Skeppshult. Utökning av Västra industriområdet
Påverkan på naturmiljön då naturmark tas i anspråk. Ett mindre område med sumpskog berörs. Inom
exploateringsområdet finns diken/mindre bäck med icke kartlagda naturvärden. Utredningen föreslår
en naturinventering för hela den aktuella zonen; syftet bör vara att se hur planerad byggnation för
industrier och andra företag ev. kan ta viss hänsyn på en lokal nivå, exempelvis behålla och/eller
återskapa vissa grönstrukturer.

7.2.8 Verksamheter – Södra industriområdet/terminalområde
Påverkan på naturmiljön då stora ytor naturmark tas i anspråk, glesa skogsbestånd. Ett mindre
område med sumpskog berörs. Inom exploateringsområdet finns diken/mindre bäckar med icke
kartlagda naturvärden – sannolikt berörs huvudsakligen redan urbant påverkade naturmiljöer.
Det finns inga kända naturvärden inom området. Utredningen föreslår att en naturinventering utförs
i hela den aktuella zonen; syftet bör vara att se hur planerad byggnation för industrier och andra
företag ev. kan ta viss hänsyn, exempelvis behålla och/eller återskapa vissa grönstrukturer.

7.2.9 Verksamheter – Västra industriområdet, Smålandsstenar
Påverkan på naturmiljön, då skogsmark och öppen mark omvandlas till industrimark. Dike/ mindre
bäck berörs. Det finns inga kända naturvärden inom området. En hållbar lösning för omhändertagande av dagvatten bör samordnas med, anslutningsväg, område mot det Norra Industriområdet
och utökat bostadsområde vid Haghult/Tillbo.
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7.2.10 Verksamheter – Fållinge industriområde.
Utredningen förordar att inte urbanisera för många tätortsnära områden. Förekomst av skyddsvärda
biotoper eller arter kan inte uteslutas.

7.2.11 Ny förbindelse mellan väg 153 öster om Smålandsstenar och väg 26 söder om
tätorten (två alternativ)
I alternativet väster om Nissan bör en ny väg placeras så nära järnvägen som möjligt, för att undvika
påverkan på skyddsvärda och vackra naturområden närmast ån. Alternativet öster om ån beaktar
naturvärden då detta förutsätter en ny bro över Nissan med ingrepp i en känslig vattenmiljö/ ett
potentiellt artrikt strandområde. Tillstånd krävs för vattenverksamhet.

7.2.12 Ny förbindelse mellan väg 26 norr om Smålandsstenar och Burserydsvägen
Påverkan på naturmiljön, i form av hårdgjorda ytor samt en barriäreffekt för spridning av växt- och
djurarter. Den ökade trafikbelastningen antas också orsaka negativa störningseffekter för vissa djur –
närområdet urbaniseras.

7.2.13 Ny förbindelse – förlängning av Bananvägen söder ut med anslutning mot väg 153
mot Varberg.
Påverkan på naturmiljön då markytor hårdgörs och skapar barriäreffekt för spridning av växt- och
djurarter. Anslutningsvägen ska relateras till större effekter p.g.a. utbyggnaden av verksamhetsområden (det Södra Industriområdet med godsterminal) som förväntas ge större negativa effekter.

7.3 Vattenmiljö (vattenskyddsområde, Nissan)
7.3.0 Nollalternativet
Viss risk för oönskad, negativ påverkan på vattenmiljöer, då framtida utbyggnader kan komma att ske
utan att olika utbyggnadsprojekt och åtgärder ses ur ett mer övergripande perspektiv. Exploatering
av mark med ingrepp inom eller i närheten av vattenmiljöer regleras av miljöbalken och s.k. vattenverksamhet kräver separat tillstånd (bör minska risken för negativa miljökonsekvenser).

7.3.1 Bostäder – Haghult/Tillbo området
Liten risk för negativa konsekvenser med avseende på ytvatten. Miljöanpassade lösningar för lokalt
omhändertagande av dagvatten bör samordnas med det Västra Industriområdet och zonen invid
Burserydsvägen m.fl.

7.3.2 Bostäder – Bananen området
Liten risk för negativa konsekvenser med avseende på ytvatten. Miljöanpassade lösningar för lokalt
omhändertagande av dagvatten bör samordnas med närliggande utbyggnadsområden.

7.3.3 Bostäder - Förtätning av centrum
Liten risk för negativa konsekvenser med avseende på ytvatten. Bibehållande och/eller nyskapande
av gröna infiltrationsytor i centrum förbättrar situationen genom rening och fördröjning av
dagvatten. Avledning av påverkat dagvatten bör inte ske direkt till Nissan.
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7.3.4 Bostäder – Fållinge
Liten risk för negativa konsekvenser med avseende på ytvatten. Om möjligt bör nya vatten- och
avloppsanläggningar samordnas med dagvattenhanteringen. Avledning av påverkat dagvatten bör
inte ske direkt till Nissan.

7.3.5 Bostäder – Skeppshult
Liten risk för negativa konsekvenser med avseende på ytvatten. Markytor finns för miljöanpassade
lösningar för lokalt omhändertagande av dagvatten

7.3.6 Bostäder – Strandnära område öster om Nissan
Särskild hänsyn då områdets VA-försörjning planeras. En icke genomtänkt byggnation i närheten av
Nissan innebär risk för oönskad förorening av ån, grumling eller läckage av närsalter etc. Området är
geohydrologiskt värdefullt där en framtida exploatering även riskerar att förorena grundvatten.

7.3.7 Verksamheter – Skeppshult. Utökning av Västra industriområdet
En (succesiv) utbyggnad av industriområdet innebär stora hårdgjorda ytor. Vid ett häftigt/ihållande
regn innebär det stora mängder dagvatten som ska tas om hand. Risk för negativa konsekvenser.
Dagvattnet behöver fördröjas för att undvika alltför stora flöden till recipient (bäckar/Nissan). Viktigt
med genomtänkta lokallösningar. Markytor finns för infiltration/ rening av dagvatten. En dagvattenutredning bör genomföras för att säkerställa behov av fördröjning och rening samt möjlighet att
omhänderta förorenat släckvatten.

7.3.8 Verksamheter – Södra industriområdet/terminalområde
En (succesiv) utbyggnad av industriområdet innebär stora hårdgjorda ytor. Vid ett häftigt/ihållande
regn innebär det stora mängder dagvatten som ska tas om hand. Risk för negativa konsekvenser.
Dagvattnet behöver fördröjas för att undvika alltför stora flöden till recipient (bäckar/Nissan). Viktigt
med genomtänkta lokallösningar. En dagvattenutredning bör genomföras, inklusive redan etablerat
industriområde, för att säkerställa behov av fördröjning och rening samt möjlighet att omhänderta
förorenat släckvatten.

7.3.9 Verksamheter – Västra industriområdet, Smålandsstenar
En utbyggnad av industriområdet innebär stora hårdgjorda ytor. Risk för negativa konsekvenser.
Dagvattnet kommer sannolikt att behöva fördröjas för att undvika alltför stora flöden till recipient.
En dagvattenutredning bör genomföras, inklusive redan etablerat industriområde, för att säkerställa
behov av fördröjning och rening samt möjlighet att omhänderta förorenat släckvatten.

7.3.10 Verksamheter – Fållinge industriområdet
En utbyggnad av industriområdet innebär stora hårdgjorda ytor. Risk för negativa konsekvenser.
Dagvattnet kommer sannolikt att behöva fördröjas för att undvika alltför stora flöden till recipient.

7.3.11 Ny förbindelse mellan väg 153 öster om Smålandsstenar och väg 26 söder om
tätorten (två alternativ – öster respektive väster om Nissan)
I alternativet väster om Nissan bör en ny väg placeras så nära järnvägen som möjligt, för att undvika
påverkan på naturmarken närmast ån. Vägen kommer att passera område för reningsverk och
avfallsanläggning. Risk för att förorenad mark behöver tas i anspråk (eventuell risk för föroreningsspridning). Ny väg behöver föregås av noggranna utredningar med avseende på risken för negativ
påverkan på vattenmiljön vid Nissan.
19
108

Alternativet öster om ån kräver ny bro över Nissan med ingrepp i en känslig vattenmiljö/strandområde; skyddszoner bör etableras invid vattendraget. Lösningar för ytvattenskydd regleras inom
prövningen för vattenverksamhet. Anläggande av väg igenom ett geohydrologiskt värdefullt område
(för potentiella grundvattenuttag) måste ske med stor aktsamhet – förslaget har en negativ aspekt
genom risken för framtida olyckor med farligt gods i närheten av Nissan.

7.3.12 Ny förbindelse mellan väg 26 norr om Smålandsstenar och Burserydsvägen
Trafikledens anslutning upp mot Väg 26, norr om Smålandsstenar ligger inom skyddsområde för
Smålandsstenars grundvattentäkt. Framtida väg/anslutning/cirkulationsplats utformas så att ev.
förorenat vatten från vägytor kan omhändertas. Arbeten i samband med vägbygge innebär risk för
läckage av oljeämnen, PAH:er och tungmetaller, därmed risk för förorening av grundvatten och/eller
ytvatten. Vid exploateringen krävs kontroll av schaktmassor, vägen bör utformas med ett ökat skydd i
händelse av olycka med farligt gods, läckage av miljöfarliga kemikalier eller avfall etc.

7.3.13 Ny förbindelse – förlängning av Bananvägen söder ut med anslutning mot väg 153
mot Varberg
Vägen bör vara utformad med ett ökat skydd i händelse av olycka med farligt gods, läckage av miljöfarliga kemikalier eller avfall etc.

7.4 Kulturmiljö
7.4.0 Nollalternativet
Kända fornlämningar har ett starkt lagstadgat skydd; risken att dessa påverkas vid exploateringsprojekt bedöms som liten. Samtidigt finns en risk för påverkan på värdefulla kulturmiljöer ur ett
större perspektiv.

7.4.1 Bostäder – Haghult/Tillbo området
Området berörs inte av några kända forn- eller kulturlämningar.

7.4.2 Bostäder – Bananen området
Området berörs inte av några kända forn- eller kulturlämningar.

7.4.3 Bostäder - Förtätning av centrum
Inne i tätorten Smålandsstenar finns inga kända forn- eller kulturlämningar. Utredningen föreslår en
kommunal inventering av historiskt intressanta kulturmiljöer – syftet bör vara att få ett bättre underlag för framtida beslut rörande behov av upprustning och eventuellt bevarande av äldre skyddsvärd
kvartersbebyggelse.

7.4.4 Bostäder – Fållinge
Förutsatt att eventuell ny bebyggelse placeras utmed eller i närheten av befintlig byväg berörs inte
området av några kända forn- eller kulturlämningar. Möjligen har byvägen ett bevarandevärde i sig.
Närområdet är präglat av tecken på ett historiskt kulturlandskap som på vissa platser kan medföra
eventuella behov av en arkeologisk förstudie eller liknande.
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7.4.5 Bostäder – Skeppshult
Området berörs inte av några kända forn- eller kulturlämningar.

7.4.6 Bostäder – Strandnära område öster om Nissan
Området kan beröras av forn- eller kulturlämningar – samtidigt är närmiljön söderut starkt påverkad
av pågående täktverksamhet.

7.4.7 Verksamheter –Skeppshult. Utökning av Västra industriområdet
Ett område utpekat i fornminnesregistret, ”Kolningsområde/fossil åker”, finns utmed järnvägen i
mitten av området. Eventuellt kan verksamhetsområdet avgränsas och fornlämningen bevaras, utan
behov av urgrävning och vidare kartläggning.

7.4.8 Verksamheter – Södra industriområdet/terminalområde
Kulturlämning berörs i form av ”Övrig kulturhistorisk lämning – torp”. Inför detaljplanering avseende
utformning etc, bör samråd ske med handläggare vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

7.4.9 Verksamheter – Västra industriområdet, Smålandsstenar
Kulturlämning berörs i form av ”Övrig kulturhistorisk lämning – torp”. Kulturlämningen ligger i den
västra kanten av föreslaget utbyggnadsområde. Planerad utbyggnad av industriområdet bör kunna
anpassas till de kulturhistoriska objekten.

7.4.10 Verksamheter – Fållinge industriområde
Utredningen förordar att inte urbanisera för många tätortsnära områden. Närområdet är präglat av
tecken på ett historiskt kulturlandskap som på vissa platser kan medföra eventuella behov av en
arkeologisk förstudie eller liknande.

7.4.11 Ny förbindelse mellan väg 153 öster om Smålandsstenar och väg 26 söder om
tätorten (två alternativ öster respektive väster om Nissan)
Två fornlämningar finns i anslutning till föreslagen vägkorridor på den västra sidan om Nissan.
Objekten består av en stensättning och ett gravfält och ligger i anslutning till reningsverket. En
vägdragning öster om Nissan har bl.a. nackdelen att det kan utgöra en negativ påverkan utifrån
aspekter som rör känsliga kulturhistoriska miljöer. En hårt trafikerad väg igenom området riskerar att
splittra den gamla bykulturmiljön.

7.4.12 Ny förbindelse mellan väg 26 norr om Smålandsstenar och Burserydsvägen
En registrerad fornlämning, ”Övrig kulturhistorisk lämning – torp”, är redovisad i närområdet. En ny
väg bör kunna byggas med hänsyn tagen till detta skyddsobjekt.

7.4.13 Ny förbindelse – Förlängning av Bananvägen söder ut med anslutning mot väg 153
mot Varberg.
Området berörs troligen inte av några forn- eller kulturlämningar.
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7.5 Friluftsliv och rekreation
7.5.0 Nollalternativet
Viss risk för negativ påverkan på fritids- och rekreationsvärden då framtida utbyggnader kan komma
att ske utan en helhetssyn över värden för invånarna i Smålandsstenar-Skeppshult, den omgivande
landsbygden eller personer som mer tillfälligt besöker trakten. FÖP:ens övergripande strategi för
samhällsutveckling bör kunna säkerställa ett bättre nyttjande av naturens resurser för olika fritidsändamål. Ett väl utvecklat friluftsliv utgör för delar av Gislaveds kommun en framtida potential för en
ekonomisk tillväxt – området omkring Smålandsstenar hör till dessa mer intressanta området

7.5.1 Bostäder – Haghult/Tillbo området
Läget för det nya bostadsområdet med direkt närhet till skog och natur ger goda möjligheter för ett
rikt friluftsliv och när-rekreation. Ny trafikled mellan väg 26 och Burserydsvägen kan komma att bli
en barriär till naturen i väster. Utredningen utgår ifrån att det skapas en funktionell passage (övereller undergång) så att bostadsområdet knyts till möjliga GC-/promenadvägar och naturområden.
Möjlighet finns för bra CC-banor österut till potentiella fritidslokaler inom tätorten.

7.5.2 Bostäder – Bananen området
Läget för planerade bostadsområden med direkt närhet till skog och natur ger goda möjligheter för
ett rikt friluftsliv och när-rekreation. Ianspråktagande av naturmark bedöms inte påverka friluftsliv
och rekreation.
En eventuell ringled väster om Bananenområdet (för anslutning till och från det Södra
Industriområdet) komma bli en barriär till naturen i väster – samtidigt medför detta större fördelar
genom att boende i området utan passage över (eller under) ny trafikled smidigt kan nå potentiella
fritidslokaler/-områden inom tätorten.

7.5.3 Bostäder - Förtätning av centrum
En förtätning av centrum bedöms inte påverka friluftsliv och rekreation. Viktigt är att planera för
goda förbindelser för GC-trafikanter.

7.5.4 Bostäder – Fållinge
En varsam placering av bostäder i måttfull omfattning bedöms inte påverka möjligheten till friluftsliv
och rekreation. Nya bostäder ger istället fantastiskt fina möjligheter till ett rikt friluftsliv för nya
boende i området. Viktigt är att planera för goda GC-förbindelser mellan området och de centrala
delarna av tätorten.

7.5.5 Bostäder – Skeppshult
En komplettering av bostäder inom Skeppshult bedöms inte påverka möjligheter för friluftsliv och
rekreation. Viktigt är att planera för goda GC-förbindelser mellan Skeppshult och Smålandsstenar.
För boende i Skeppshult behövs även en bra förbindelselänk/ GC-bana med naturområden österut,
invid Nissan samt att man nyttjar den södra delen av det Västra Industriområdet för möjlig GC-trafik
till och från landsbygdsområden västerut.

7.5.6 Bostäder – Strandnära område öster om Nissan
Förutsatt att en frizon säkerställs utmed Nissan och ny byggnation smälter in i landskapet, bedöms
inte möjligheten för friluftsliv och rekreation påverkas negativt. Om en ny bro över Nissan anläggs
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enbart för planerat bostadsområde (oavsett ny förbindelse mellan väg 153 öster om tätorten och väg
26 söder om) skapas en viktig förbindelselänk med tätorten. Om ingen ny bro anläggs vid bostadsområdet kan det bli relativt isolerat med betydligt längre tider att ta sig till tätortens fritidslokaler
och serviceutbud. Ett bostadsområde med förbindelse över Nissan ökar tillgängligheten till natursköna områden öster om samhället; ädellövskog, öppet odlingslandskap och äldre kulturbebyggelse.
För allmänheten finns vandringsstigar, grillplatser, vindskydd och bl.a. en välbesökt lekplats vid
Equmeniakyrkans scoutgård.

7.5.7 Verksamheter – Skeppshult. Utökning av Västra industriområdet
Eventuell nyttjas planerat verksamhetsområde för viss utomhuslek/ fritidsaktiviteter, samtidigt ligger
området med närhet till industriområde och järnväg. En utbyggnad enligt förslaget bedöms innebära
liten påverkan på friluftsliv och rekreation.

7.5.8 Verksamheter – Södra industriområdet/terminalområde
Området nyttjas idag för visst friluftsliv, samtidigt ligger området med närhet till industriområde och
järnväg. En utbyggnad bedöms innebära viss påverkan på friluftsliv och rekreation. För boende på
gårdar sydväst om Smålandsstenar finns andra närliggande (skogs)marker att tillgå för promenader
och naturupplevelser etc.

7.5.9 Verksamheter – Västra industriområdet, Smålandsstenar
En mindre areal naturmark möjlig för närrekreation tas i anspråk; liten påverkan på friluftsliv och
rekreation.

7.5.10 Verksamheter – Fållinge industriområde
En mindre areal naturmark möjlig för närrekreation tas i anspråk; bedöms sammantaget som en
”onödig” påverkan på friluftsliv och rekreation. Eventuella fördelar för nya boende ställs emot
potentiella nackdelar för befintligt boende i väster och nordväst.

7.5.11 Ny förbindelse mellan väg 153 öster om Smålandsstenar och väg 26 söder om
tätorten (två alternativ öster respektive väster om Nissan)
Alternativet väster om Nissan, bedöms inte påverka möjligheten för rekreation och friluftsliv, under
förutsättning att området närmast Nissan säkerställs som frizon – tillgänglig för allmänheten.
Alternativet med vägförbindelse öster om Nissan, bedöms påverka möjligheten för rekreation och
friluftsliv i viss utsträckning. Att belasta området med ytterligare genomfartstrafik samt tung
godstrafik bedöms medföra negativa konsekvenser för boende öster om Nissan som tidvis nyttjar
berörda naturområden. En bredare väg Fållinge-Skeppshult med ökad trafikbelastning resulterar bl.a.
i försämringar i kvaliteten naturupplevelse, risk för negativa effekter för friluftslivet. Utmed den
aktuella vägsträckan finns Equmeniakyrkans scoutgård (Tre Björkar) som nyttjas regelbundet under
hela året.

7.5.12 Ny förbindelse mellan väg 26 norr om Smålandsstenar och Burserydsvägen.
Viss negativ påverkan genom att vägen blir en barriär mellan bostadsområden och naturmarken i
väster.
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7.5.13 Ny förbindelse – förlängning av Bananvägen söder ut med anslutning mot väg 153
mot Varberg.
Sammantaget kommer en utbyggnad av vägen och verksamhetsområden/omlastningsterminal
mellan Skeppshult och Smålandsstenar att innebära en viss negativ påverkan på möjligheten till
friluftsliv och rekreation för boende i närområdet. (Inom 500 meters avstånd från planerad
anslutningsväg bor flera hundra personer). Området där ny vägförbindelse föreslås hyser inga särskilt
utpekade värden med avseende på friluftsliv och rekreation. Utredningens slutsats blir att förorda
att förbindelsevägen inte ansluter upp mot Bananvägen, utan fortsätter norr ut och dras minst 500
meter ytterligare åt väster. Vägen kommer då väster om/utanför föreslaget nytt bostadsområde
väster om Bananvägen och ansluter ny trafikled väster om Västra industriområdet/Haghult-Tillboområdet. Genom förändringen uppnås fördelar ur aspekten fritid – Bananvägen blir en lugn
lokalgata och därigenom inte en barriär som vid nu presenterat förslag.

7.6 Sociala aspekter, barriäreffekter
7.6.0 Nollalternativet
Risk för negativ påverkan på livskvalitet då framtida utbyggnader sker utan en helhetssyn och
framförallt att det tilltagande problemet med trafik i centrum inte får en hållbar lösning. Ett genomförande av FÖP:en innebär istället att Smålandsstenars centrum stegvis avlastas på nuvarande
trafiksituation. Nollalternativet orsakar fortsatta och sannolikt ökande problem med barriäreffekter
exempelvis vid GC-rörelser i centrum till och från förskolor, skolor, arbetsplatser, de tre livsmedelsaffärerna och Torghuset m.fl.

7.6.1 Bostäder – Haghult/Tillbo området
Utökning av befintligt bostadsområde. Förslaget medger goda möjligheter att anordna säkra gångoch cykelvägar in mot centrum, arbetsplatser, skolor och olika aktiviteter.

7.6.2 Bostäder – Bananen området
Positivt med en variation av bostadsområden. Ett nytt område ”utanför” Bananvägen kan innebära
krav på planskilda korsningar för att möjliggöra säkra gång- och cykelvägar. Utredningen med Miljökonsekvensbeskrivning föreslår istället att Bananvägen inte blir en del av anslutningsled/ förbifart,
utan att denna istället förläggs minst 500 meter åt nordväst-västerut. På detta sätt undviks negativa
barriäreffekt för de boende i nya bostadsområden.

7.6.3 Bostäder - Förtätning av centrum
En variation av bostadstyper och upplåtelseformer, alternativ till villa och egnahem är positivt för
den sociala hållbarheten och målet att motverka social och kulturell segregation. En förtätning av
Smålandsstenars centrum med fler människor som vistas utomhus vid nyskapade mötesplatser
bedöms bidra till en ökad trivsel och trygghet, exempelvis för personer som rör sig till och från
bostaden under kvällar och nätter.
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7.6.4 Bostäder – Fållinge
Positivt med en variation av olika typer av boenden som anpassas till landskap och naturmiljö.
”Bostäder på landet” innebär ofta en sämre när-service i form av affärer etc. Utbyggnationen skapar
ett behov att med effektiva, säkra GC-banor förbättra förbindelsen med arbetsplatser, skolor, affärer,
service i tätorten. Fler boende i Fållinge förväntas ge krav på skolskjutsar etc.

7.6.5 Bostäder – Skeppshult
En variation av bostadstyper och upplåtelseformer, alternativ till villa och egnahem är positivt för
den sociala hållbarheten och målet att motverka social och kulturell segregation. En förtätning av
centrum med fler människor och nyskapade mötesplatser bedöms bidra till en ökad trivsel och
trygghet. För boende i Skeppshult blir det väsentligt att förbättra förbindelsen med arbetsplatser,
skolor, affärer, service i tätorten Smålandsstenar; effektiva, säkra GC-banor samt utredning avseende
kollektivtrafik mellan orterna. Fler boende i Skeppshult förväntas ge utökade krav på skolskjutsar etc.

7.6.6 Bostäder – Strandnära område öster om Nissan
Positivt med en variation av olika typer av boenden som anpassas till naturmiljön/ östersluttningen
mot Nissan. Förslaget förutsätter en ny gång- och cykelbro över Nissan för en mer direkt förbindelse
med Smålandsstenars centrum (oavsett om bron även utgör förbindelse mellan väg 153 öster om
Smålandsstenar och väg 26 söder om tätorten). Beaktat sociala perspektiv, kan ett nytt bostadsområde med bro (enligt förslaget) innebära fördelar för befintliga gårdar utmed landsvägen FållingeSkeppshult; en förutsättning för mer ”liv” och ljus utomhus under det mörka vinterhalvåret samt
framförallt bättre, snabbare och säkrare GC-trafik mellan landsbygd och tätorten. En gång-/cykelbro
över Nissan ökar närheten till samhället, minskar behovet av skolskjutsar och bilkörande korta
sträckor för boende på den östra sidan. För tätortsbor ökas tillgängligheten till natur och rekreation.
Utan en ny bro för bostadsområdet kan det bli relativt isolerat med längre tider att ta sig till tätorten.

7.6.7 Verksamheter – Skeppshult. Utökning av Västra industriområdet
Förslaget bedöms inte medföra några negativa konsekvenser med avseende på sociala aspekter.
Järnvägen utgör en gräns emellan bostadsområde och verksamhets-/industriområde i väster och
nordväst. Om fler arbetsplatser skapas i Skeppshult kan det skapa lokala fördelar för närboende.

7.6.8 Verksamheter – Södra industriområdet/terminalområde
Förslaget bedöms inte medföra några negativa konsekvenser med avseende på sociala aspekter. Om
Nissastigen/väg 26 avlastas på genomfartstrafik, skapar detta fördelar för olika arbetsrelaterade
transporter till och från nya eller utökade företag inom industriområdet söderut; godstrafik till och
från företagen samt persontrafik. Förslaget att huvudsakligen satsa på ett större verksamhets/industriområde ger fler arbetsplatser som skapar lokala fördelar för boende i Smålandsstenar (och
Skeppshult). Förslaget behöver kombineras med en effektiv utbyggnad för funktionella och säkra
anslutningsleder för gång- och cykeltrafik.

7.6.9 Verksamheter – Västra industriområdet, Smålandsstenar
Förslaget bedöms inte medföra några negativa konsekvenser med avseende på sociala aspekter.
Utredningen utgår ifrån att det skapas en typ av grön gräns mellan nytt industriområde och
bostadsområde Haghult/Tillbo. Om fler arbetsplatser skapas i Skeppshult kan det skapa lokala
fördelar för närboende.
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7.6.10 Verksamheter – Fållinge industriområde
Utredningen ställer sig tveksam till att satsa medel och resurser på att utöka ett mindre industriområde på landsbygden, då bättre alternativ finns att tillgå (och efterfrågan tycks vara begränsad).
Ur ett socialt helhetsperspektiv föreslås istället att investering i GC-leder m.m. fokuseras på områden
som i övrigt beskrivs i MKB:n.

7.6.11 Ny förbindelse mellan väg 153 öster om Smålandsstenar och väg 26 söder om
tätorten (två alternativ öster respektive väster om Nissan)
En omdirigering av tunga fordon från Smålandsstenars centrum medför sociala fördelar; minskade
barriäreffekter, en ökad trivsel och välbefinnande etc. Alternativ väster om Nissan bedöms inte ge
nya nackdelar, annat än vid ev. GC-rörelser vid förbindelsevägens södra del.
I alternativ öster om Nissan kan den ökade trafikbelastningen orsaka nackdelar för berörda gårdar
utmed den aktuella vägsträckan. En eventuell anslutningsväg mellan befintlig landsväg och bron bör
förläggas antingen norr eller söder om ev. bebyggelse (mindre lämpligt med bostäder på båda sidor
om vägen).

7.6.12 Ny förbindelse mellan väg 26 norr om Smålandsstenar och Burserydsvägen
Förslaget bedöms stegvis ge stora fördelar då väg 26 igenom centrum avlastas; minskade barriäreffekter, en ökad trivsel och välbefinnande etc. Möjligen negativa effekter då Smålandsstenar som
handelsort får minskat antal dagliga besökande till affärer och serviceverksamhet.

7.6.13 Ny förbindelse – förlängning av Bananvägen söder ut med anslutning mot väg 153
mot Varberg
Förslaget bedöms stegvis ge stora fördelar då väg 26 igenom centrum avlastas; minskade barriäreffekter, en ökad trivsel och välbefinnande etc. Möjligen negativa effekter då Smålandsstenar som
handelsort får minskat antal dagliga besökande till affärer och serviceverksamhet.

7.7 Buller, hälsa och luftmiljö
7.7.0 Nollalternativet
Negativa konsekvenser med trafikrelaterat buller och luftutsläpp med kolväten, kväveoxider och
partiklar m.m. Nuvarande trafiksituation med väg 26 och väg 153 igenom centrum är inte hållbar och
kan med åren bli ännu sämre om inte strategiska helhetslösningar vidtas. Ett genomförande av
FÖP:en innebär istället att Smålandsstenars centrum stegvis förbättras avseende buller och framförallt en lokalt bättre luftmiljö.
7.7.1 Bostäder – Haghult/Tillboområdet
Förslaget bedöms inte medföra några större negativa konsekvenser. Utredningen utgår ifrån att
anslutningsleden från/till väg 26 norrut utformas med ljudplank och/eller vegetationszon utmed nytt
bostadsområde, det är även en fördel att ha träd och buskar mellan bostäder och utökat industriområde nordost om detta. Korridorer av vegetation (buskar och träd) har förutom en naturmässig
fördel, även positiva aspekter utifrån en förbättrad luftmiljö och ett bättre mikroklimat.
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7.7.2 Bostäder – Bananen området
Förslaget bedöms inte medföra några större negativa konsekvenser. Utredningen utgår ifrån att
anslutningsleden från/till väg 26 norrut utformas med ljudplank och/eller vegetationszon utmed nytt
bostadsområde. Korridorer av vegetation (buskar och träd) har förutom en naturmässig fördel, även
positiva aspekter utifrån en förbättrad luftmiljö och ett bättre mikroklimat

7.7.3 Bostäder - Förtätning av centrum
Förslagets konsekvenser med avseende på hälsa och luftmiljö blir beroende av hur förtätningen
genomförs. FÖP:ens övergripande idé att minska på trafikbelastningen i centrum kan, tillsammans
med fler bostäder, öppna för s.k. miljögator med trädalléer och låg hastighet, där GC-trafikanter har
företräde. Risk för ökade ljudstörningar under byggnation. Den fortsatta bullernivån i centrum avgörs
av placering och utformning av nya grönytor och i förhållande till hårda ytor, hur olika byggnader
skyddar varandra m.m. Beaktat luftkvalitet i gaturummet blir det även utifrån detta avseende
väsentligt att bevara och återskapa/ öka ut grönytor där träd och buskar varvas emellan byggnader
etc. (Gröna ytor motverkar oönskad partikelspridning i luften och skapar ett bättre mikroklimat.)
Planering för att om möjligt undvika skuggning, bör finnas med i projekteringen.

7.7.4 Bostäder – Fållinge
Förslaget bedöms inte medföra några större negativa konsekvenser. Nya bostäder utanför tätorten
genererar fler bilresor till exempelvis arbete, skola, fritidsaktiviteter och service; lokalt förväntas ökat
trafikbuller samt påverkan på luftmiljön.

7.7.5 Bostäder – Skeppshult
Förslaget bedöms inte medföra några större negativa konsekvenser. Bullernivån i centrum avgörs av
placering och utformning av nya grönytor och i förhållande till hårda ytor, hur olika byggnader
skyddar varandra. För luftkvaliteten bör grönytor bevaras så långt möjligt, skuggning bör beaktas.

7.7.6 Bostäder – Strandnära område öster om Nissan
Förslaget bedöms inte medföra några större negativa konsekvenser. Lokalt förväntas ökat trafikbuller
samt påverkan på luftmiljön. Samtidigt innebär en ny bro över Nissan att biltrafiken kan minska från
och till befintliga gårdar på den östra sidan om ån. Etableringen av nya bostäder bör ske strategiskt
utifrån bullersynpunkt, konstateras att området är påverkat av bakgrundsljud från Nissastigen.

7.7.7 Verksamheter – Skeppshult. Utökning av Västra industriområdet
Förslaget bedöms medföra vissa negativa konsekvenser med avseende på hälsa och luftmiljö för
närliggande bostäder med ett ökat antal transporter i området. Frågan om externt industribuller,
fläktljud m.m. regleras genom myndighetsprövning av den enskilda verksamheten – lämpligen
anordnas bullerskydd i form av en grönbarriär mellan det utökade industriområdet och järnvägen
kontra bostadsbebyggelsen i Skeppshult.

7.7.8 Verksamheter – Södra industriområdet/terminalområde
Förslaget bedöms medföra negativa konsekvenser med avseende på hälsa och luftmiljö för gårdar
nordväst om det planerade verksamhets- och terminalområdet. Utredningen utgår ifrån att
exploateringen sker med anordnande av funktionella störningsskydd (insyn, bländning, buller) så att
potentiella effekter av trafik och godshantering reduceras. Frågan om externt industribuller, fläktljud
m.m. regleras genom myndighetsprövning av den enskilda verksamheten.
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7.7.9 Verksamheter – Västra industriområdet, Smålandsstenar
Förslaget bedöms medföra vissa negativa konsekvenser med avseende på hälsa och luftmiljö för
närliggande bostäder med ett ökat antal transporter i området. Frågan om externt industribuller,
fläktljud m.m. regleras genom myndighetsprövning av den enskilda verksamheten – lämpligen
anordnas bullerskydd i form av en grönbarriär emellan det utökade industriområdet och nytt
bostadsområde Haghult/Tillbo.

7.7.10 Verksamheter – Fållinge industriområde
Förslaget bedöms medföra vissa negativa konsekvenser med avseende på hälsa och luftmiljö för
närliggande bostäder med ett ökat antal transporter i området.

7.7.11 Ny förbindelse mellan väg 153 öster om Smålandsstenar och väg 26 söder om
tätorten (två alternativ öster respektive väster om Nissan)
Förslagen bedöms medföra vissa negativa konsekvenser med avseende på hälsa och luftmiljö för
närliggande bostäder med ett ökat antal fordon genom berörda områden. I alternativ a) berörs
boende som får en förbättring avseende störande trafik, eftersom nuvarande väg 26 (närmare
bostäder) avlastas. Fördelar förväntas genom minskat buller och minskade (lokala) luftutsläpp av
partiklar och andra hälsofarliga ämnen.
I alternativ b) kan befintliga gårdar/ boende utmed vägen Fållinge-Skeppshult påverkas negativt av
ökat trafikbuller och en lokalt sämre luftmiljö. Om förslag b) genomförs är det olämpligt att dra
genomfartsvägen igenom nytt bostadsområde invid Nissan, istället antingen norr om eller söder om.

7.7.12 Ny förbindelse mellan väg 26 norr om Smålandsstenar och Burserydsvägen
Förslaget bedöms medföra negativa konsekvenser med avseende på hälsa och luftmiljö för nytt
bostadsområde Haghult/Tillbo med en trafikled väster om området. Utredningen utgår ifrån
etablering av grönt skydd mellan trafikled och bostadsområde, med syfte att minska bullerpåverkan
samt ge en förbättrad (lokal) luftmiljö. I den södra delen av föreslagen vägetapp föreslås en mer
västlig dragning, där Bananvägen inte nyttjas.

7.7.13 Ny förbindelse – förlängning av Bananvägen söder ut med anslutning mot väg 153
mot Varberg
Förslaget bedöms medföra negativa konsekvenser med avseende på hälsa och luftmiljö för nytt
bostadsområde Bananområdet samt för befintliga bostäder i de västra delarna av tätorten. För att
minimera störningseffekter från genomfartstrafiken väster om området, föreslår utredningen att
trafikleden förläggs minst 500 meter väster om Bananvägen. Utifrån framtida behov kan även grönt
skydd anordnas mellan trafikled och bostadsområde, med syfte att minska bullerpåverkan samt ge
en förbättrad (lokal) luftmiljö.
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7.8 Risker och säkerhet
7.8.0 Nollalternativet
Ökade personrisker om framtida utbyggnader sker utan en helhetssyn och förbättringar avseende
trafikrisker - nuvarande trafiksituation genom centrum måste lösas. Nollalternativet orsakar fortsatta
och sannolikt ökande problem vid GC-rörelser i centrum till och från förskolor, skolor, arbetsplatser,
de tre livsmedelsaffärerna och Torghuset m.fl. Förutom förslagen i FÖP, identifierar utredningen
behov av att (på sikt) omlokalisera en handfull industriföretag med hantering av farliga kemikalier
och avfall i närheten av befintliga bostäder samt skyddsområde för grundvatten etc.
Som komplettering till FÖP:en bör en samlad riskanalys tas fram för Smålandsstenar. I flera fall
förekommer otillräckliga skyddszoner omkring s.k. miljöfarlig verksamhet samt väg och järnväg med
transport av farligt gods, i händelse av större olyckstillbud, kemikaliehaverier, kraftig brand med
ohälsosam rökutveckling, spridning av förorenat släckvatten till mark och känsligt ytvatten,
grundvatten etc. Beaktat kemikalierisker utgör Smålandsstenar sannolikt den ”tyngsta” orten i
kommunen som kan jämställas med betydligt större orter/ industristäder.
Idag hänvisas tung trafik som ska passera Smålandsstenar (från Reftele/väg 153 och söderut) till
Järnvägsgatan-Parkgatan över en plankorsning med järnväg och därefter ut på väg 26. Vid ett
nollalternativ bibehålls en trafikfarlig plankorsning med järnväg.

7.8.1 Bostäder – Haghult/Tillbo området
Förslaget bedöms inte medföra några påtagliga konsekvenser med avseende på risker och säkerhet.

7.8.2 Bostäder – Bananen området
Förslaget innebär negativa konsekvenser avseende risker och säkerhet då nya bostadsområden byggs
”utanför” en ny genomfartsled. Krav på planskild gång- och cykelväg in mot centrum, till skolor m.m.
Utredningen föreslår att Bananvägen inte blir en del av anslutningsled/ förbifart, utan att denna
förläggs minst 500 meter åt nordväst-västerut. På detta sätt undviks negativa risker för de boende i
nya bostadsområden.

7.8.3 Bostäder - Förtätning av centrum
Förslaget bedöms inte medföra några påtagliga konsekvenser med avseende på risker och säkerhet.
En förtätning av centrum med fler bostäder/verksamheter kan istället innebära positiva aspekter för
trygghet och säkerhet, då fler människor rör sig i området, speciellt under kvällar och nätter.

7.8.4 Bostäder – Fållinge
Förslaget kan medföra konsekvenser med avseende på risker och säkerhet. Idag saknas en säker
gång- och cykelväg in mot centrum, till skolor, olika fritidsverksamheter, arbetsplatser och affärer,
service etc., vid befintlig bro över Nissan bör anordnas en avskild GC-fil.

7.8.5 Bostäder – Skeppshult
Förslaget bedöms inte medföra några påtagliga konsekvenser med avseende på risker och säkerhet.

7.8.6 Bostäder – Strandnära område öster om Nissan
Förslaget kan medföra konsekvenser med avseende på risk och säkerhet. Om bro anläggs över Nissan
skapas gång- och cykelvägar in mot centrum, till skolor, fritidsverksamheter, arbetsplatser, affärer
och service etc. Bron blir till fördel även för befintlig landsortsbefolkning närmast öster om ån.
Tillfarts-/genomfartsväg bör dras norr om nytt bostadsområde invid Nissan (inte rak igenom).
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7.8.7 Verksamheter – Skeppshult. Utökning av Västra industriområdet
En större, samlad satsning på verksamhetsområden utmed/väster om järnvägen mellan Skeppshult
och Smålandsstenar är positivt med avseende på risk och säkerhet. Området ligger bra till ur infrastruktursynpunkt med goda möjligheter att skapa trafiksäkra tillfarter.
Vid detaljprojektering av industri-/ verksamhetsområdet bör genomföras effektiva lösningar för
förebyggande brandskydd, planering för släckning, snabba angreppsvägar (vid insats från
Räddningstjänsten) och omhändertagande av förorenat släckvatten m.m.

7.8.8 Verksamheter – Södra industriområdet/terminalområde
En större, samlad satsning på verksamhetsområden utmed/väster om järnvägen mellan
Skeppshult och Smålandsstenar är positivt med avseende på risk och säkerhet. Området
ligger bra till ur infra-struktursynpunkt med goda möjligheter att skapa trafiksäkra tillfarter.
En godsterminal medför positiva konsekvenser, sett ur ett större samhällsperspektiv, då det
minskar godstransporter på lokala och regionala vägnät.
Vid detaljprojektering av industri- och terminalområde bör genomföras effektiva lösningar
för förebyggande brandskydd, planering för släckning, snabba angreppsvägar (vid insats från
Räddningstjänsten) och omhändertagande av förorenat släckvatten m.m.
7.8.9 Verksamheter – Västra industriområdet, Smålandsstenar
Förutsatt att ny trafikled byggs ut nordväst om området, bedöms förslaget medföra viktiga positiva
konsekvenser med avseende på risker och säkerhet. Transporter till befintliga/nya verksamheter i
området leds då in i området från väster, istället för som nu från öster med olämpliga passager förbi
bostadsområden.
Vid detaljprojektering av industri-/ verksamhetsområdet bör genomföras effektiva lösningar för
förebyggande brandskydd, planering för släckning, snabba angreppsvägar (vid insats från
Räddningstjänsten) och omhändertagande av förorenat släckvatten m.m.

7.8.10 Verksamheter – Fållinge industriområde
En utökning av området med fler verksamheter (sannolikt transportintensiva) innebär negativa
konsekvenser med avseende på risk och säkerhet. Kopplingen för godstransporter söderut, kan leda
till fler risk-passager genom de centrala delarna av Smålandsstenar, förbi ett stort antal bostäder.
Utredningen ser övervägande nackdelar att bygga ut/ ytterligare exploatera detta område.

7.8.11 Ny förbindelse mellan väg 153 öster om Smålandsstenar och väg 26 söder om
tätorten (två alternativ öster respektive väster om Nissan)
Positivt med hänsyn till att trafik flyttas från de centrala delarna av Smålandsstenar. Risker i samband
med korsning med järnväg måste utredas (behov av planskild korsning).
Alternativ a) bedöms orsaka en lägre riskbild jämfört med alternativ b). En ny förbindelse öster om
Nissan, skapar en längre transportväg med två extra överfarter vid en känslig vattenrecipient,
avsevärda höjdskillnader, backe upp (österut) och ner (västerut) med ökad risk för olyckor, speciellt
vid vinter-väglag.
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7.8.12 Ny förbindelse mellan väg 26 norr om Smålandsstenar och Burserydsvägen
Positivt med hänsyn till att trafik flyttas från de centrala delarna av Smålandsstenar. Utredningen
utgår ifrån att en ny anslutnings-/ genomfartsled byggs med modernt säkerhetstänkande, t.ex. med
lösningar för uppsamling av förorenat vatten i händelse av kemikalieolycka etc.

7.8.13 Ny förbindelse – förlängning av Bananvägen söder ut med anslutning mot väg 153
mot Varberg
Positivt med hänsyn till att trafik flyttas från de centrala delarna av Smålandsstenar, dessutom
minskar trafiken förbi Skeppshult. För att få en mer hållbar trafiklösning föreslås att genomfarts-/
anslutningsleden förläggs minst 500 meter väster om Bananvägen. Utredningen utgår ifrån att en ny
trafikled byggs med modernt säkerhetstänkande, t.ex. med lösningar för uppsamling av förorenat
vatten i händelse av kemikalieolycka etc.

7.9 Trafik och kommunikation (Riksintresset Väg 26)
7.9.0 Nollalternativet
Fortsatta och sannolikt ökande problem med framkomlighet och trafiksäkerhet genom centrum, med
mycket tung genomfartstrafik blandat med ”lokaltrafik” i form av bilar och gång- och cykeltrafikanter.
Ett nollalternativ med sämre framkomlighet innebär även nackdelar för Riksintresset väg 26.

7.9.1 Bostäder – Haghult/Tillbo området
Förslaget bedöms inte medföra negativa konsekvenser med avseende på trafik och kommunikation.
Med en ny anslutningsväg från nordväst möjliggörs från- och tillfart för fordonstrafik utan att behöva
köra österut, igenom befintlig bebyggelse.

7.9.2 Bostäder – Bananen området
Förslaget medför negativa konsekvenser; placeringen ”utanför” en genomfartsled ställer krav på
trafiksäkra lösningar för gång- och cykeltrafik. Utredningen föreslår att anslutningsled/ förbifart
förläggs minst 500 meter åt nordväst-västerut. På detta sätt undviks negativa trafikaspekter för
boende i nya bostadsområden.

7.9.3 Bostäder - Förtätning av centrum
Förslaget bedöms inte medföra negativa konsekvenser med avseende på trafik och kommunikation.
Ökad bostadsbyggnation i centrum bedöms orsaka framtida konkurrens om parkeringsplatser.
Inför en förtätning av centrum bör parkeringssituationen ses över.

7.9.4 Bostäder – Fållinge
Konsekvenser med avseende på trafik och kommunikation eller påverkan vid väg 26 (utfart mot väg
26) är beroende på exploateringsgrad/ hur många bostäder som byggs i området, ökat behov av
fordonstrafik. En säker CG-väg bör anordnas mellan Fållinge och Smålandsstenars centrum.

7.9.5 Bostäder – Skeppshult
Förslaget bedöms inte medföra negativa konsekvenser med avseende på trafik och kommunikation.
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7.9.6 Bostäder – Strandnära område öster om Nissan
Utredningen utgår ifrån att en förbindelse över Nissan skapas som förutsättning till nytt bostadsområde öster om Nissan (åtminstone för gång- och cykeltrafik). En sådan passage innebär även en
bättre tillgänglighet för övriga tätorten ut mot naturområden/rekreation. Däremot behöver inte en
ny bro innebära att denna också blir en genomfartsväg mellan väg 153 öster om Smålandsstenar och
väg 26 söder om tätorten. Tillfarts-/genomfartsväg bör dras norr om nytt bostadsområde.

7.9.7 Verksamheter – Skeppshult. Utökning av Västra industriområdet
Förslaget bedöms inte medföra negativa konsekvenser med avseende på trafik och kommunikation.
Anslutning till och från det utökade verksamhets-/ industriområdet bör kunna lösas med en rondell
vid väg 153, strax väster om Skeppshult.

7.9.8 Verksamheter – Södra industriområdet/terminalområde
Förslaget kan medföra negativa konsekvenser med avseende på trafik och kommunikation; en ny
trafikled byggs, med förbindelse åt norr-nordost/ väg 26 till/från Jönköping samt åt söder-sydväst/
väg 153 till/från Varberg. Anslutning till och från det utökade och nya industriområdet bör
samordnas med projekteringen av godsterminal/ omlastningscentral mellan väg och järnväg.

7.9.9 Verksamheter – Västra industriområdet, Smålandsstenar
En utökning av Västra industriområdet i Smålandsstenar förutsätter att ny trafikled byggs som ger
området möjlighet till in-/utfart från/till nordväst. Befintlig tillfart österifrån är en mycket olämplig
lösning med hänsyn till tillgänglighet, personsäkerhet och ökade risker för störning och kemikalieolyckor etc.

7.9.10 Verksamheter – Fållinge industriområde
En utökning av området med fler verksamheter (sannolikt transportintensiva) innebär negativa
konsekvenser med avseende på trafiksäkerheten i centrum. Förslaget förutsätter bl.a. en mer hållbar
lösning för ut/infart till/från väg 153 Smålandsstenar-Värnamo.

7.9.11 Ny förbindelse mellan väg 153 öster om Smålandsstenar och väg 26 söder om
tätorten (två alternativ öster respektive väster om Nissan)
På längre sikt förväntas positiva hälso- och miljöeffekter efterhand som trafiken på väg 26 (till viss
del) leds om till alternativ sträckning öster om tätorten. Båda alternativen är positiva vad gäller
framkomlighet och trafiksäkerhet eftersom resultatet blir att en väsentlig andel av trafiken genom
Smålandsstenars centrum försvinner. Observera; Förslagen i FÖP:en förutsätter att passagen med
järnväg sker planskilt. Beroende på höjdskillnader antas en ev. ny väg ledas under järnvägen.
Alternativet väster om Nissan kan utformas med låg hastighet via befintligt industriområde (med
beaktan av interna transporter inom berörda fastigheter). Som alternativ att ansluta till rondell vid
Spikgatan föreslås utredning om möjligheten att dra ny anslutningsväg längre söder ut till ett läge
strax söder om befintlig överfart över järnväg.
Alternativet öster om ån skapar viss negativ rundkörning för godstransporter och annan trafik främst
från det Östra/centrala Industriområdet. Utredningen konstaterar att topografin öster om Nissan ger
anledning att se över läget för det utlagda vägreservatet. Delar av den gamla mo-vägen från läge
precis norr om ”Tre Björkar” åt sydväst mot Nissan, bör kunna nyttjas om man samtidigt ökar skyddsavståndet till vattendraget. Naturligt broläge är precis söder om Avfallsanläggningen mot Nissabo.

32
121

7.9.12 Ny förbindelse mellan väg 26 norr om Smålandsstenar och Burserydsvägen
Förslaget innebär en stor, betydande fördel, främst för den tunga trafiken med bättre framkomlighet
och trafiksäkerhet, då man slipper passera centrum. Vägen ger en god tillgänglighet för godstrafik till
och från väg 26/Jönköping m.fl. städer, en möjlighet att skapa en hållbar förbindelselänk till framtida
godsterminal samt de två industriområdena som successivt byggs samman mellan den syd-sydvästra
delen av Smålandsstenar och Skeppshult.

7.9.13 Ny förbindelse – förlängning av Bananvägen söder ut med anslutning mot väg 153
mot Varberg
Vägen ger en god tillgänglighet för godstrafik som kommer söderifrån(Halmstad) och västerifrån
(Varberg) med destination godsterminalen och det södra eller Västra industriområdet. (Förstås även
för trafik i motsatt riktning som hämtar gods etc.) Anslutningen till det Västra industri-området i
Smålandsstenar förutsätter en utbyggnad av ny förbindelse mellan väg 26 norr om Smålandsstenar
och Burserydsvägen. En utbyggnad ökar dock belastningen på Bananvägen som går relativt nära
bostadsområden. För att få en mer hållbar trafiklösning föreslås att trafikleden/ny förbindelse
förläggs minst 500 meter väster om Bananvägen.

8. Kommentarer kring miljömål (Se 6.1)
Generellt sett är kommunens arbete med den fördjupade översiktsplanen en bra utgångspunkt för
att skapa möjligheter att uppnå/säkerställa aktuella miljömål.
Förslagen i FÖP:en till utveckling av Smålandsstenar och Skeppshult tar sin utgångspunkt i att bättre
kommunikationer ska skapas; till verksamhetsområden och för trafik som ska passera orterna.
Förslag till nya vägdragningar är en viktig del i att klara miljömålet ”God bebyggd miljö”, då bostadsområden och tätortskärnor får en hälsosammare och tryggare miljö. Det intrång som vägarna gör i
naturmark bedöms väga lättare och inte i någon större omfattning påverka övriga miljömål negativt.
Förslaget bedöms innebära en framtida konfliktsituation mellan nya bostadsområden och en ökad
trafik. Föreslagen utbyggnad av väganslutning mellan väg 26 norr om Smålandsstenar och
Burserydsvägen kommer att ge en betydande trafikökning på Bananvägen. Med ett nytt
bostadsområde väster om Bananvägen kommer trafiken att utgöra både en stor barriär mot
centrum, samt medföra en boende miljö med risk för störningar i form av buller och avgasutsläpp.
För att undvika att bygga in konflikter och för att skapa utrymme för framtida expansion av tätorten
västerut, bör föreslagen ny väg istället för att angöra mot Bananvägen, dras utanför planerade nya
bostadsområden vid Bananvägen och ansluta ner mot läge för ny godsterminal.
Att utpekade grönstråk säkerställs påverkar också målet ”God bebyggd miljö” i positiv riktning.
Dessutom är detta viktigt för målen ”Levande sjöar och vattendrag” och ”Ett rikt växt- och djurliv”.
På riktigt lång sikt bör kommunen ha som mål att frigöra ianspråktagen mark närmast Nissan. Det
kan innebära att man tittar på möjligheterna att hela eller delar av Östra industriområdet flyttas/
omlokaliseras. Nissanstråket är viktigt för de flesta utpekade miljömålen för Gislaveds kommun.
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Om ett nytt strandnära område ska etableras öster om Nissan behöver en bred frizon säkerställas
utmed ån. Både för strandskyddets syften ska kunna klaras, men även för att ån med tillhörande
grönzoner är viktig för flera av miljömålen.
Förutsatt att nya exploateringar ges en genomtänkt dagvattenlösning bedöms inte förslagen i övrigt
påverka aktuella miljömål.

9. Kommentarer kring Riksintressen och övriga intressen (Se 6.2, 6.3)
Det geografiska område som omfattas av FÖP:en berörs endast av ett riksintresse; väg 26 som är
riksintresse för kommunikationer.
Förslagen med nya vägdragningar utanför/runt tätorten innebär att belastningen på väg 26 genom
Smålandsstenar och Skeppshult minskar. Nya utbyggnadsområden innebär inte att några nya
anslutningar ut mot Väg 26 föreslås.
Förslagen i FÖP:en bedöms innebära att riksintresset väg 26 påverkas positivt.
Grundvattenförekomsten Nissan med omgivande markytor bedöms inte påverkas av föreslagna
utbyggnadsområden i FÖP:en. En viktig aspekt för att ingen påverkan ska ske, är att dagvatten från
nya verksamhetsområden och vägar tas om hand lokalt på ett sätt så att förorening av grundvattnet
undviks.
Anslutning av ny väg norr om Smålandsstenar ligger på gränsen mellan yttre och inre skyddsområde
för vattentäkt. I samband med byggnation av vägen kommer särskilda skyddsåtgärder att krävas.
Förutsatt att detta sker bör utbyggnad kunna genomföras utan att vattentäkten påverkas.

10. Kommentarer kring kommunala mål (Se 6.)
Kommunen har i den kommunomfattande översiktsplanen uttalat att man ska arbeta med en hållbar
utveckling där de viktigaste frågorna är näringslivet, utbildning, infrastruktur, bostäder och ett
inkluderande samhälle. Inför arbetet med FÖP:en har man tryckt på samma områden och
kompletterat centrumutvecklingen med en bättre lokalmiljö och god service.
Föreslagna satsningar på infrastruktur i form av nya förbindelseleder väster och öster om tätorterna
är positivt för flera av de kommunala målen. Vad gäller fler och attraktiva bostäder finns en konflikt
inbyggd väster om Smålandsstenar, där ny väg i nordväst genererar ökad trafik på Bananvägen och
därigenom en sämre situation för föreslagna nytillkommande bostäder väster om denna väg.
Föreslagen väg (alternativet mellan järnvägen och Nissan) i öster mellan väg 153 och väg 26 söder om
Smålandsstenar kan stå i konflikt med Östra industriområdet (i centrum) och målet ett rikt näringsliv.
Utredningen gör bedömningen att de centralt belägna företagen i framtiden kan nyttja en ny
trafikled (förbindelse väg 153 österut och väg 26 söderut) som med fördel dras igenom delar av det
aktuella industriområdet, åt sydväst med en dragning närmare Nissan än dagens väg 26.
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11. Förslag
11.1 Miljö-/ och hälsoskyddsrelaterade förändringar av FÖP:ens förslag
 Bananvägen bör inte belastas med genomfartstrafik. Föreslagen trafikled väster om det Västra
industriområdet Smålandsstenar bör istället förlängas åt sydväst, långt utanför ny bostadsbebyggelse och ansluta ny trafikled strax väster om godsterminal/industriområde i söder. En
sådan lösning innebär att negativa konsekvenser avseende Risk och säkerhet samt Buller, hälsa
och luftmiljö undviks. Förändringen ger även ett större framtida handlingsutrymme.
 Ny förbindelse mellan väg 153 öster om samt väg 26 söder om tätorten bör utredas vidare. En ny
led kräver att passagen över järnväg sker planskilt (sannolikt med underfart). Bättre tekniska och
ekonomiska förutsättningar kan eventuellt erhållas om vägen istället ansluter söder om befintlig
planskild korsning mellan väg 26 och järnväg.
Utredningen förordar alternativet väster om Nissan, på grund av flera i MKB:n redovisade skäl.
Topografin öster om Nissan ger anledning att se över läget för det utlagda vägreservatet (delar av
den gamla mo-vägen bör kunna nyttjas). Risk för negativa effekter beaktat flera aspekter.
 Utredningen konstaterar att ev. bostadsområde invid Nissan bör planeras med hänsyn till naturvärden och naturresurser grus och grundvatten. Om bostäder anläggs blir en gång- och cykelförbindelse över Nissan till tätorten viktig utifrån sociala aspekter och fritid-rekreation etc.
 En utökning av Fållinge industriområde bedöms olämplig utifrån flera i MKB:n redovisade skäl.

11.2 Förslag till framtida kompletteringar/skyddsåtgärder
 Speciell projektering/stor aktsamhet i samband med vägutbyggnad inom/ med närhet till vattenskyddsområde, norr om Smålandsstenar.
 I samband med en utbyggnad av tätorterna bör man medvetet jobba med gröna avskärmande
stråk mellan verksamhetsområden/vägar och bostadsområden samt hur man löser säkra vägar in
mot centrum/servicefunktioner för gång- och cykeltrafikanter. Behov finns t.ex. för en GC-led
mellan Fållinge och tätortens centrum, via befintlig bro.
 För att undvika negativ påverkan på ytvattenrecipienter nedströms vid större utbyggnader av
verksamhetsområden, vägar m.m., bör kommunen ta fram funktionella dagvattenlösningar
(utarbeta en strategisk dagvattenpolicy).
 En naturinventering bör genomföras inom större utbyggnadsområden nr 7 och 8 i sydväst.
 Vid planering av förtätning av Smålandsstenars centrum bör parkeringssituationen ses över.
 En inventering kring kulturhistoriskt intressanta byggnader och miljöer bör genomföras.
 En samlad riskanalys för industrier med miljöfarlig verksamhet, hantering och transport av
kemikalier och farligt avfall etc. bör tas fram för Smålandsstenar. Analysen utgör underlag för
prioritering avseende behov av nylokalisering (inom orten) samt förbättrande skyddsåtgärder/
kommunala insatser och investeringar. FÖP:en ger konkreta förutsättningar för bästa lokalisering
utifrån miljö och hälsa genom anvisning av nya, dynamiska verksamhetsområden.
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RJL 2017/1259

Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

Trafikplan för Linköpings innerstad
Förslag till beslut
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö



godkänner föreliggande yttrande som svar till Linköpings kommun
gällande ”Trafikplan för Linköpings innerstad”.

Sammanfattning
Region Jönköpings län ser dagsläget inte att planen har påverkan på Jönköping
län, men vill framhålla vikten av ett nytt resecentrum, som innefattar station för
höghastighetsjärnväg, har ett tillgängligt och funktionellt läge. Utöver detta har
Region Jönköpings län inget att tillägga yttrandet.

Information i ärendet
Linköpings kommun har remitterat ”Trafikplan för Linköpings innerstad” till
Region Jönköpings län den 25 april 2017. Planen innehåller en vision, inriktning
och mer detaljerade strategier för innerstadens trafiknät samt hur människor ska
kunna förflytta sig till och från Linköpings innerstad. Planen tar upp
trafikplanering och bebyggelseplaneringen där ostlänkens påverkan nämns som en
påverkansfaktor för utvecklingen, men detaljer kring trafikering, stationsläge eller
dylikt nämns.
Region Jönköpings län vill dock poängtera vikten av en ett nytt resecentrum, som
även innehåller stopp för höghastighetsjärnväg, har ett tillgängligt och funktionellt
läge i Linköpings stad. Detta för att investeringen ska få största möjliga regionala
och nationella nytta både vad gäller resandepotentialen, regional utveckling och
stadsutveckling. Det skulle även möjliggöra en arbetsmarknadsförstoring både för
Östergötlands län och för Jönköpings län samt ha stor positiv påverkan för
näringslivets utveckling och öka rörligheten för båda regionernas invånare. Utöver
detta ser inte Region Jönköpings län att planen har påverkan på Jönköping län och
har därför inget att tillägga.
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Ulrika Geeraedts
Regional utvecklingsdirektör
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Regionledningskontoret
Åslög Kantelius
Linköpings kommun

Yttrande över Trafikplan för Linköpings
innerstad
Region Jönköpings län har av Linköpings kommun getts möjlighet att yttra sig
över rubricerad plan. Vi vill framhålla vikten av ett nytt resecentrum, som
innefattar station för höghastighetsjärnväg, har ett tillgängligt och funktionellt
läge i Linköpings stad. Detta för att maximera investeringens regionala och
nationella nytta. Utöver det har Region Jönköpings län inget att tillägga yttrandet.

Sammanfattning
Linköpings kommun har remitterat ”Trafikplan för Linköpings innerstad” till
Region Jönköpings län den 25 april 2017. Region Jönköpings län ser dagsläget
inte att planen har påverkan på Jönköping län, men vill framhålla vikten av ett
nytt resecentrum, som innefattar station för höghastighetsjärnväg, har ett
tillgängligt och funktionellt läge. Utöver detta har Region Jönköpings län inget att
tillägga yttrandet.

Information i ärendet
Linköpings kommun har remitterat ”Trafikplan för Linköpings innerstad” till
Region Jönköpings län den 25 april 2017. Planen innehåller en vision, inriktning
och mer detaljerade strategier för innerstadens trafiknät samt hur människor ska
kunna förflytta sig till och från Linköpings innerstad. Planen tar upp
trafikplanering och bebyggelseplaneringen där ostlänkens påverkan nämns som en
påverkansfaktor för utvecklingen, men detaljer kring trafikering, stationsläge eller
dylikt nämns.
Region Jönköpings län vill dock poängtera vikten av en ett nytt resecentrum, som
även innehåller stopp för höghastighetsjärnväg, har ett tillgängligt och funktionellt
läge i Linköpings stad. Detta för att investeringen ska få största möjliga regionala
och nationella nytta både vad gäller resandepotentialen, regional utveckling och
stadsutveckling. Det skulle även möjliggöra en arbetsmarknadsförstoring både för
Östergötlands län och för Jönköpings län samt ha stor positiv påverkan för
näringslivets utveckling och öka rörligheten för båda regionernas invånare. Utöver
detta ser inte Region Jönköpings län att planen har påverkan på Jönköping län och
har därför inget att tillägga.
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Beslutsunderlag


Dokument ”Trafikplan för Linköpings innerstad”

Beslutet skickas till
kommun@linköping.se

REGIONLEDNINGSKONTORET

Rune Backlund
Ordförande i nämnden för trafik,
infrastruktur och miljö
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Sammanfattning

Syftet med Trafikplan för Linköpings innerstad är att

grundar sig visionen på att den utvidgade innerstaden

ange inriktningen för den fortsatta utvecklingen av

har fler boende, verksamhetsutövare och besökare.

innerstadens gator. Avsikten är att genom strategisk

Linköpings gator ska fungera för förflyttningar och

fysisk planering, möjliggöra en utveckling som bidrar

gaturummet ska vara en plats för vistelse och möten.

till intentionen om mer och bättre innerstad samt en

Stadens förflyttningar bidrar till mer stadsliv i en

förändrad färdmedelsfördelning.

utvidgad innerstad.

Trafikplanering är ett verktyg för att uppnå beslutade

Trafikplan för Linköpings innerstad har fem inrikt-

mål och är ett av många kugghjul som behövs för ett

ningar. Inriktningarna har till uppgift att beskriva vad

välfungerande maskineri, en levande och attraktiv

som behöver genomföras för att visionen ska uppnås.

stad. Det finns ett tydligt samband mellan färdmedelsfördelning, stadsbyggnad och stadskvalitet. Många av

Inriktningar för Trafikplan för
Linköpings innerstad

de faktorer som skapar stadskvalitéer överensstämmer
med faktorer som ökar andelen gång-, cykel- och kollektivtrafikresor.

• Alla trafikslag ska samspela i innerstaden

Linköpings innerstad är en viktig målpunkt för hela

• Gatuutformningen ska bidra till samspel och möten

regionen och alla trafikslag behövs för att åstad-

• Trafiken ska anpassas till omgivande stadsrum

komma en god tillgänglighet. För en del av stadens
förflyttningar är bilen det enda alternativet. Det kan
exempelvis handla om resor från delar av kommunen

• Gatunätet ska vara kontinuerligt och finmaskigt
• Innerstadens målpunkter ska vara nåbara för alla
trafikslag

som saknar kollektivtrafik eller om resor som görs av
exempelvis hemtjänst-, hantverks- eller logistikfordon.
I framtidens innerstad kommer bilen finnas och den
gör det i samspel med andra trafikslag.

De fem inriktningarna innebär att innerstadens utbud
ska vara öppet och tillgängligt för alla exempelvis bo-

Planförslagets vision benämns Hållbar trafik för

ende, besökare, pendlare, landsbygdsbor och turister.

stadsliv. Visionen grundar sig på idén om en hållbar

Det konstateras att det finns fyra olika trafikslag med

framtid socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Dessutom

unika förutsättningar och behov. Gemensamt är att
alla trafikanter behöver visa hänsyn gentemot varandra samt mot stadslivet för att uppnå ett samspel och
en attraktiv stad. Inriktningarna belyser även vad som
behöver ske med gatuutformningen och gatunätets
uppbyggnad för att människor ska vilja vistas, verka
och leva i innerstaden.
Planförslaget med tillhörande strategier är sedan uppdelade i trafiknätsförslag för de olika trafikslagen samt
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förslag till hur angöringen av innerstaden ska fungera.

kontinuerliga stråk som ligger fast i staden under lång

I huvudsak beskriver de olika nätstrategierna hur ett

tid. Det innebär att det i första hand handlar om att ge-

sammanhängande gatunät med en behaglig rytm kan

nomföra förbättringar inom befintligt kollektivtrafik-

skapas bland annat genom en blandning av små plats-

nät. För biltrafiken handlar det framförallt om sänkta

bildningar och större öppna rum. Resandet till, från

hastigheter. En god tillgänglighet bör finnas för alla.

och inom Linköpings utvidgade innerstad sker oftast
med flera färdsätt, som en kombination, till exempel

Åtkomsten till Linköpings innerstad bör ske via

med cykel och pendeltåg. Det ställer krav på snabba

kopplande stråk från ytterstaden och regionen i form

och smidiga byten mellan trafikslag. Angöringsstrate-

av gator eller gång- och cykelvägar. Väl inne i en

gierna beskriver bytesnodernas funktion och innehåll

innerstadsmiljö är det en annan gatunätsstruktur som

samt hur de kopplar samman delresor till en effektiv

tar vid. Med de kopplande gatorna kan regionens och

resa från start till slut.

ytterstadens resor och energi kanaliseras till och från
innerstaden.

I grunden handlar trafiknätsförslagen om att ta till
vara och utveckla stadens befintliga gatunät. Fler nya

Planförslaget innehåller en genomförandebeskrivning

gator som minskar maskvidden kommer att behövas,

som belyser viktiga nyckelåtgärder som ger en hög

främst för gående och cyklister. I stadskärnan föreslås

måluppfyllnad. Föreslagna åtgärder bör genomföras

en utformning som underlättar samspelet mellan olika

i takt med att innerstaden växer. Det innebär att fler

trafikslag. Förslagen till framtida trafiknät bygger på

gator kommer få stadskvaliteter, att trimningsåtgärder

idén om att se gående och cyklister som två separata

kommer att krävas i befintliga korsningar och att stan-

trafikslag med olika förutsättningar.

darden på cykelparkeringar och hållplatser kommer
behöva förbättras. Bäst effekt fås om åtgärder genom-

Förslaget till kollektivtrafiknät bygger på idén om

förs på bred front.
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1. Inledning

Trafikplanen utgör ett strategiskt planeringsdokument för innerstadens gator med
en tidshorisont på ca 30 år framåt i tiden.
Själva genomförandet kommer ske
successivt, i takt med att innerstaden växer.
Syfte
Trafikplan för Linköpings innerstad syftar till att
ange inriktningen för den fortsatta utvecklingen av
innerstadens gator utifrån ett helhetsperspektiv för
stadsbyggnadsfrågor. Avsikten är att genom strategisk
fysisk planering möjliggöra en utveckling som bidrar
till mer och bättre innerstad, i enlighet med intentionerna i Utvecklingsplan för Linköpings innerstad

Geografisk avgränsning.

(antagen av kommunfullmäktige 2016), samt till en

Karaktären av trafiktempo och trafikeringslösningar

mer hållbar färdmedelsfördelning.

beror på vilka av de två geografiska områdena innerstad och stadskärna som avses, varför planen väljer att

Trafikplan för Linköpings innerstad ska fungera som

fortsättningsvis skilja på dessa två begrepp.

ett ramverk för kommande trafik- och stadsplanering
i den utvidgade innerstaden. Planen avser klargöra

Trafikplan för Linköpings innerstad har samma

hur innerstadens befintliga gator ska användas och

utgångspunkt avseende folkmängd och tidsperspektiv

trafikeras i en framtid då fler vill fram i ett växande

som Utvecklingsplan för Linköping innerstad och

Linköping.

Översiktsplan för staden Linköping (antagen av kom-

Avgränsning

munfullmäktige 2010). Det innebär att kommunens
befolkningsmängd förväntas öka till 170 000 invånare,

Trafikplan för Linköpings innerstad inrymmer sam-

i vad som även inbegriper en utblick mot 200 000

ma geografiska avgränsning som Utvecklingsplan för

invånare. Med staden Linköping avses all bebyggelse

Linköping innerstad. Det som i denna plan benämns

från Ullstämma i söder till E4:an i norr samt samtliga

som innerstad utgör däremot inte samma geografiska

stadsdelar från Ryd och Lambohov i väster till Tallboda

område som den centrala stadsdelen med samma

i öster.

namn.
Idag

2030
(prognos)

2045
(prognos)

Linköpings innerstad

30 000

40 000

50 000

röda området symboliserar framtidens stadskärna,

Linköpings stad

110 000

130 000

150 000

för vilken intentioner finns om att växa över Stångån.

Linköpings kommun

153 000

170 000

200 000

Den framtida utvidgade innerstadsmiljön symboliseras av det brungula fältet i figuren och det centrerade
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Planstatus
Utvecklingsplan för Linköpings innerstad utgår från

Linköping har redan en tillhörande trafikstrategi som

stadens tre byggstenar. De tre klassiska stadsbygg-

också ger viktiga inspel.

nadsprinciperna utgörs av ett kontinuerligt gatunät,
torg och parker samt stadens byggnader. Stadsbygg-

I Utvecklingsplan för Linköpings innerstad föreslås

nadsprinciperna fördjupas i varsitt eget dokument,

en markanvändning som delvis skiljer sig från före-

där Trafikplan för Linköpings innerstad tillsammans

slagen markanvändning i Översiktsplan för staden

med Linköpings mötesplatser – innerstadens torg och

Linköping. Skillnaderna har bekräftats i samband med

parker och Arkitekturprogrammet för Linköpings

en aktualitetsprövning av alla antagna översiktsplaner.

innerstad utgör tre tematiska tillägg till Översiktsplan

Trafikplan för Linköpings innerstad beaktar de nya

för staden Linköping. Översiktsplan för staden

förslagen i Utvecklingsplan för Linköpings innerstad.

Översiktsplan
för staden
Linköping

G
ÄG
L
L

DEN
STA
P
LÖ
TIL

TI

8

Linköpings mötesplatser innerstadens
torg och parker

’’Trafikstrategin’’

Utvecklingsplan
för Linköpings
innerstad

Arkitekturprogram
för Linköpings
innerstad

’’Stadens tre byggstenar’’
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Process
Trafikplan för Linköpings innerstad har utarbetas i
enlighet med plan- och bygglagen (PBL 2010:900).
Den formella planprocessen är följande:

Här är vi nu
Bearbetning

Utarbetande
av

av

SAMRÅD

tillägg

tillägg

Justering

UT-

av

STÄLLNING

ANTAGANDE

tillägg

Under utarbetandet av planförslaget har dialog förts

Därefter bygger planförslaget på en mängd strategier

med aktörer, bolag och andra kommunala förvalt-

som har till syfte att beskriva hur vision och inrikt-

ningar, inom samhällsbyggnadsprocessen. Under

ningarna är tänkta att uppnås. Strategierna utgör dels

samrådsskedet kommer en dialog med Linköpings

strategier för trafiknätet och dels strategier för angö-

kommuninvånare att genomföras.

ring av innerstaden. En begreppslista återfinns i slutet
av handlingen.

Läsanvisning
Trafikplan för Linköpings innerstad innehåller viktiga
utgångspunkter, nätförslag för varje trafikslag och

Vision

nyckelåtgärder för utveckling av mer och bättre innerstad och en förändrad färdmedelsfördelning.

Inriktningar

Trafikplan för Linköpings innerstad baseras på tidigare antagna mål, en teoridel samt en nulägesanalys som

Strategier

är placerade i bilagor. Nulägesanalysen består både av
en historisk tillbakablick och en framtidsspaning.

• Strategier för trafiknät
• Strategier för angöring

Visionen Hållbar trafik för stadsliv har till uppgift att
genomsyra hela planförslaget och slå fast de övergripande ramarna. Planförslaget består av fem inriktningar, vilka beskriver och konkretisera vad som är
viktigt att ta hänsyn till när visionen ska uppnås.

Planhandlingens uppbyggnad.
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2. Vision, inriktningar och
plankarta
Visionen formulerar viljeinriktningen
för planförslaget. Trafikplan för
Linköpings innerstad består sedan av
fem inriktningar. Inriktningarna beskriver
samt konkretiserar vad som krävs för att
uppnå visionen. Planförslagets strategier
beskriver sedan hur visionen och
inriktningarna ska uppnås.

Vision - Hållbar trafik för stadsliv

et •Ekon
h
r

och ekol
al

isk, soc
m
i
o

Möten, samspel
Trygghet och interaktion
och tillit
En stad för alla
Lätt att nå

vistas och mötas. Det är i innerstadens mellanrum som
livet utspelar sig. I framtiden bidrar stadens hållbara
förflyttningar till mer stadsliv och till en utvidgad
innerstad.

Inriktningar

Mer stadsliv
Vistelseytor
och grönska

isk hållba
og

Visionen Hållbar trafik för stadsliv grundar sig på

Trafikplan för Linköpings innerstad
består av följande inriktningar
• Alla trafikslag ska samspela i innerstaden
• Gatuutformningen ska bidra till samspel och möten
• Trafiken ska anpassas till omgivande stadsrum

idén om en hållbar framtid socialt, ekologiskt och

• Gatunätet ska vara kontinuerligt och finmaskigt

ekonomiskt. Planförslagets vision är att trafiken och

• Innerstadens målpunkter ska vara nåbara för alla

gatunätet ska bidra till att utvidga innerstaden, främja

trafikslag

ett rikt stadsliv och till att ett fungerande samspel
uppstår. Längs innerstadens gator ska människor vilja
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Alla trafikslag ska samspela i innerstaden

Trafiken ska anpassas till omgivande stadsrum

I Linköpings innerstad ska alla fyra trafikantslag

En gata i Linköpings innerstad har ett brett använd-

(gående, cyklister, kollektivtrafikresenärer och bilister)

ningsområde. Gatan ska kunna fungera för angöring,

med sina unika förutsättningar beaktas i planering-

som mötesplats, vistelsemiljö, del av en boendemiljö

en. Varje enskild trafikant har skyldigheter gentemot

och som ett utrymme för förflyttningar. Stadsgatan är

omgivande trafikanter och hänsyn behöver visas alla

en känslig miljö på grund av dess många användnings-

medtrafikanter, speciellt barn och unga. Det är en

områden och trafiken behöver därför anpassas till

förutsättning för att ett välfungerande samspel ska

gatans alla användningsområden och förutsättningar.

uppstå i trafiken. Ett större hänsynstagande krävs för

Varje enskild trafikant har skyldigheter gentemot

att skapa en välfungerande och attraktiv innerstad.

stadslivet och behöver därför visa hänsyn. Lägre hastigheter är ett medel som främjar stadslivet och ökar

Gatuutformningen ska bidra till samspel och
möten

trafiksäkerheten.

Stadsgatan ska vara utformad på ett sätt som förklarar

Gatunätet ska vara kontinuerligt och finmaskigt

dess användningsområde och funktion i trafiknätet.

En stor stadslivspotential kan skapas i Linköping

En gatuutformning ska skapas som tydligt visar alla att

genom ett gatunät med en naturlig genomströmning

anpassningar och hänsynstagande måste göras för att

av människor. Det kan skapas med hjälp av ett konti-

åstadkomma ett fungerande samspel, både med övriga

nuerligt och finmaskigt gatunät, främst för gående och

trafikanter och med omgivande stadsliv. Gatornas

cyklister. Korsningstätheten behöver vara tillräcklig

utformning ska också främja stadsliv, möten mellan

för att erbjuda gena och många alternativa vägval.

människor samt en mer hållbar stad.

Antalet gående och cyklister ökar om innerstaden och
stadskärnan upplevs som småskalig och trygg.
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Innerstaden målpunkter ska vara nåbara för alla
I en levande och attraktiv innerstad ska alla kunna ta
sig fram. Linköpings innerstad är en viktig målpunkt
och utgångspunkten är att alla trafikslag ska kunna nå
och ta del av innerstadens utbud. Trafikslag med en
hög persontransportskapacitet per timme bör prioriteras.

Plankarta
I plankartan redovisas endast det primära nätet för
respektive trafikslag samt de större bytespunkterna,
se sida 14. För mer detaljer hänvisas till respektive
trafikslag under nät- och angöringskapitlen. Utanför
innerstadens och planförslagets geografiska område
finns ett övergripande och mer storskaligt trafiknät
med bland annat en yttre ringled.
I planförslagets framtida trafiknät kommer förändringar att behöva ske i och med att staden växer och
för att kunna nå beslutade mål. Tidsperspektiven är
långa och plankartan ska läsas som ett förslag den dag
det bor 50 000 invånare i den utvidgade innerstaden.
I grunden handlar det om att ta till vara och utveckla
ett gammalt gatunät. Fler nya kopplingar som minskar
maskvidden kommer att behövas, främst för gående
och cyklister.
Ett trafiksystem som bidrar till effektiva förflyttningar
från start till slut behöver skapas som stöttar stadens

Start

Slut

brukare och tillkommande stadsutveckling. Intentionen är ett trafiksystem som stör så få som möjligt.
Trafiken behöver anpassas till staden och stadslivets

Trafiken ger stadens invånare möjlighet att ta del av

villkor. Trafikplaneringen behöver förenas med hela

dess utbud. Staden behöver kunna transportera

samhällsbyggnadsprocessen från översiktsplanering

människor och varor. En av grundidéerna med inner-

till beviljat bygglov. Det innebär i sin tur att trafikpla-

staden är att fungera som en mötesplats för människor,

neringen måste kunna påverkas av andra faktorer än

verksamheter och varor. Trafiken är ett av flera medel

rent trafiktekniska, vilka också behövs i en fungerande

för att uppnå det goda livet och den attraktiva staden.

och attraktiv innerstad.
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3. Trafiknätsförslag

Linköpings trafiknät är till stor del uppbyggt kring
biltrafikens behov och utrymmeskrav. De trafiknät
som föreslås i Trafikplanen ger mer utrymme till
gående och cyklister. Kollektivtrafikens framtida plats

Trafiknätsstrategi
• Gatunätet bör ha en tät maskvidd i syfte att skapa
stadsliv.

förtydligas för att underlätta för stadens långsiktiga
planering. Gatunätet i stadskärnan ska inbjuda till

• En blandning av små platsbildningar och större

samspel mellan trafikslagen och ge goda förutsättningar

öppna rum skapas längs innerstadens gatunät

för stadsliv. Längre ut möts innerstadens finmaskiga

i syfte att skapa en rytm anpassad för den

struktur av gator med en kopplande funktion, till och

oskyddade trafikanten.

från innerstaden.

Stadslivsnät
På en gata som tillhör stadslivsnätet ska gående och

• I stadskärnans gatunät prioriteras utrymme för
gående och för stadslivet.
• Gatuutformningen i innerstaden ska tydligt signalera
att en stadskärna närmar sig i syfte att minska

stadslivet prioriteras högst. Alla trafiknät kan vara del

genomfartstrafiken och öka hastighetsefterlevna-

av stadslivsnätet. Längs ett stadslivsnät är det stads-

den.

livets behov som får sätta stämningen och karaktären,
hela eller delar av dygnet. De lokala förutsättningarna

• Trafiktempot sänks stegvis ju närmare stadskärnan

får styra utformningen. Det finns gott om sittplatser,

man kommer vilket bidrar till att skapa en ökad

uteserveringar och cykelparkeringar på eller i nära

trafiksäkerhet och en attraktivare vistelsemiljö.

Längs en gata i stadslivsnätet prioriteras gående och stadslivet men ofta föreslås även andra trafikslag trafikera gatan.
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Stadslivsnätsförslag
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Teckenförklaring
Stadslivsnät
Stadslivsnätet täcker hela stadskärnan och ska bidra till ett ökat stadsliv på stadens gator

anslutning. Längs gator i stadskärnan är framtidens

utgöras av gatans trottoarer. Det betyder att extra

stadslivsnät byggt i ett golv, det vill säga utan trottoar-

ansträngning behöver ges trottoarens utformning.

kanter. Längs stadslivsstråket blir samspelet viktigt,
både inom och mellan de olika trafikslag som tillåts.

Stadslivsnätsstrategi

Cyklande längs ett stadslivsnät i stadskärnan kommer
att ha olika god framkomlighet beroende på tid på

• Längs stadslivsnätet ska stadslivspotentialen under-

dygnet. Under morgon och förmiddag har stadslivet

stödjas genom lokaler i gatuplan, yteffektiv grönska,

inte vaknat och då ges cyklister goda möjligheter till

uteserveringar, hög prioritet för gående i korsningar

smidiga och snabba resor även på de absolut mest

och anslutande attraktiva platser.

centrala gatorna. Då de gående har tagit över gatan

• Gatorna längs stadslivsnätet utformas med ett golv

får cyklisterna anpassa sig till stadslivet längs de gator

(inga trottoarkanter) för att understödja ett

som är reglerade som gågata, gångfartsgata eller mot-

fungerande samspel mellan trafikanter.

svarande.

• Stadslivsnätet ska både vara och upplevas som

På sträckor där stadslivsnät och primärt kollektiv-

trafiksäkert.

trafiknät sammanfaller ska gående separeras från

• Längs stadslivsnätet ska en kontinuerligt hög

kollektivtrafiken. Det ökar trafiksäkerheten och säker-

standard vad gäller drift och underhåll eftersträvas.

ställer kollektivtrafikens framkomlighet. Det innebär

• Stadslivsnätet prioriteras före andra trafiknät.

att längs enstaka gator med stora trafikflöden eller
primär kollektivtrafik kan stadslivsnätet endast
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Lilla torget.
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Gångnät
Idag finns inget utpekat huvudgångnät i Linköping.
Gång- och cykeltrafiken är sammanslagna till ett nät
i styrande dokument. I Trafikplanen delas dessa upp
och det blir tydligare var gående ska kunna tas sig
fram på sina villkor. Gående definieras som ett eget
trafikslag med egna behov. Ett primärt gångnät pekas
ut i Trafikplanen men det finns även ett övrigt gångnät, exempelvis trottoarer i bostadsområden, gångar
över torg och parker.

Gångnätsstrategi
• Gångnätet ska ha en tät maskvidd och innefatta
gator med stor gångflödespotential samt angöra
viktiga målpunkter.
• Gångnätet ska både vara och upplevas som
trafiksäkert.
• Längs gångnätet ska en kontinuerligt hög standard
vad gäller drift och underhåll eftersträvas.

Gångnät
Linköpings framtida gångnät i innerstaden utgörs i
regel av vanliga upphöjda trottoarer. Att en trottoar
blir utpekad som en del av det övergripande gångnätet
förpliktigar en tillräcklig bredd och en hög ytstandard,
exempelvis genom kontinuerliga drift- och underhållsåtgärder. Nätet har också en god bredd där till exempel
rullstolar och rullatorer kan mötas och större höjdskillnader undviks för ett lättillgängligt nät för alla. Beläggningen bör skilja sig från en eventuell intilliggande
cykelbana för att tydliggöra fotgängarens yta.

Storgatan.
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Cykelnät
Cykelnätsstrategi

Cykelnätet i Linköping är väl utbyggt jämfört med
andra städer. Det finns idag drygt 55 mil cykelnät i
kommunen varav cirka en femtedel sopsaltas vintertid.
Stora delar av cykelnätet har tidigare anpassats till

• Det primära cykelnätet ska innefatta de gator som
har potential till stora cykelflöden och som angör
alla viktiga målpunkter.

biltrafiken och i korsningspunkter har oftast bilisten

• Det primära cykelnätet ska både vara och upplevas

företräde. Cykelnätet föreslås ha två nivåer med olika

trafiksäkert och socialt tryggt att cykla längs med.

krav på utformning och kapacitet.

• I korsningar där cykelnätet prioriteras bör

Primärt cykelnät

korsningen vara upphöjd. Det medför en

Det primära cykelnätet består av breda cykelbanor el-

behagligare resa för cyklisten och högre

ler cykelfartsgator där två cyklister kan mötas utan att

trafiksäkerhet.

behöva använda eventuell gångbana bredvid. Cyklis-

• Längs gator i stadslivsnätet ska gatuutformningen

terna separeras från alla andra trafikslag förutom på

främja låga hastigheter för alla fordon (även cyklar)

stadslivsnätet. Det primära cykelnätet bör inte bestå

för att underlätta samspelet mellan cyklister och

av cykelfält längs ett primärt bilnät av trafiksäker-

dess omgivning. Det ger ökad trafiksäkerhet för

hetsskäl. God framkomlighet skapas om det primära

alla.

cykelnätet består av cykelfartsgator. Cykelfartsgatan
har trottoarer som separerar gående från cyklister och

• Utanför stadskärnan ska innerstadens primära

bilar och en rekommenderad högsta hastighet om 20

cykelnät dimensioneras för högre hastighet och

km/h. Det bör vara minst dubbelt så många cyklister

högre cykelflöden samt kopplas till Linköpings

som bilister på en cykelfartsgata för god trafiksäkerhet

prioriterade huvudcykelstråk.

och trygghet.

• Längs det primära cykelnätet ska kommunen
ansvara för kontinuerligt hög standard vad gäller

Sekundärt cykelnät

underhåll. Hela det primära cykelnätet kan exempel-

Det sekundära cykelnätet utformas på olika sätt. Det

vis sopsaltas.

kan handla om cykelbanor, cykelfält och på vissa håll

• I en restidsjämförelse mellan stadskärnan och om-

om att cykla tillsammans med biltrafik, s.k. blandtrafik. Antalet cyklister bör vara dimensionerande för

givande stadsdelar inom 5 km bör restidskvoten

val av bredder. Det sekundära cykelnätet får i vissa fall

mot biltrafik inte överstiga 1,5. För resor inom inner-

dela körbana med bilar och kollektivtrafik men trafik-

staden bör därför restidskvoten vara lägre för att

säkerheten måste kunna säkerställas och riskbedömas.

kompensera för bättre framkomlighet med bil i
ytterstaden.
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Cykelnätsförslag
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Kollektivtrafiknät
Kollektivtrafiknätsstrategi

Kollektivtrafikens stråk finns till största delen redan
utpekade i ÖP-staden och stråken ska i en framtid

• Det primära kollektivtrafiknätet ska ha gena och

kunna trafikeras av spårvagnar. Trafikplanen förtyd-

centrala stråk genom innerstaden och få god till-

ligar vilka gator som behöver rymma kollektivtrafik
med god framkomlighet framöver. Kollektivtrafiknätet
bygger på den tidigare fastslagna principen i ÖP-staden

gänglighet och framkomlighet till ett nytt stationsläge.
• Kollektivtrafikstråken utformas för att kunna hålla en

om kontinuerliga stråk som ligger fast under lång
tid. Hur och om alla stråk i nätet kommer trafikeras i

medelhastighet på minst 30 km/h mellan hållplatser,

framtiden behöver utredas i en separat linjenätsanalys.

primära cykelstråk bör separeras genom cykelbanor

Kollektivtrafiken föreslås ha två nätnivåer, primärt och

och biltrafik ska, om möjligt, undvikas längs det

sekundärt.

primära kollektivtrafiknätet.
• Antalet stopp mellan hållplatser minimeras för att

Primärt kollektivtrafiknät

öka kollektivtrafikens medelhastighet och

Det primära kollektivtrafiknätet ska klara stora mäng-

attraktivitet.

der kollektivtrafik. Det finns ett behov av att nätet
dimensioneras för god framkomlighet även i rusningstrafik för att kollektivtrafiken ska vara attraktiv när

• Separata kollektivtrafikkörfält och prioritering i trafiksignaler används för att säkra god framkomlighet,
framförallt i det primära kollektivtrafiknätet.

den behövs som mest. Stråken ska, om möjligt, ha
egna körfält och/eller andra tekniska lösningar som

• Det primära kollektivtrafiknätet ska få ta en tydlig

möjliggör en fri färdväg utan stopp mellan håll-

plats i stadsrummet och ligga fast under lång tid.

platserna. Stråken används av både lokal och regional

• Restidskvoten för kollektivtrafik och bil inom den

trafik från tätort och landsbygd.

utvidgade innerstaden bör vara lägre än 1,5. För
resor inom innerstaden bör därför restidskvoten

Sekundärt kollektivtrafiknät

vara lägre för att kompensera för bättre framkomlig-

Det sekundära kollektivtrafiknätet delar i de flesta fall

het med bil i ytterstaden.

körfält med bilister men kan få hjälp av signalprioritering. Det sekundära kollektivtrafiknätet anses
inte vara av strategisk betydelse inom Trafikplanens
tidshorisont. På riktigt lång sikt kan det sekundära
nätet komma att öka i betydelse. Dessa stråk ska
kunna uppgraderas i framtiden. Det betyder framförallt att körfältsbredden och kurvradier bör kunna
uppfylla kraven för primärt nät. Stråken används av
både lokal och regional trafik från tätort och landsbygd.

S:t Larsgatan, en del av framtidens primära kollektivtrafiknät.
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Bilnät
Bilnätsstrategi

Idag har bilen en prioriterad ställning långt in i
Linköpings innerstad. En anpassning till stadens

• Det primära bilnätet flyttas utåt i takt med att inner-

utveckling kommer att behöva ske. ÖP-staden anger

staden växer för att ge mer plats till övriga trafikslag

ett övergripande trafiksystem för ett Linköping med

och ge fler gator en ökad stadslivspotential genom

200 000 invånare. ÖP-stadens trafiksystem innebär
att en yttre ringled och ett mer storskaligt trafiksystem
tar vid utanför innerstadens nät av stadsgator. Antalet

ökat utrymme, en mer rofylld stadsmiljö och ökad
tillgänglighet.
• Det primära bilnätet utanför stadskärnan utformas

bilresor som endast går rakt igenom stadskärnan utan
att stanna behöver minska för att främja en bättre

för 40 km/h med korsningar som hastighetssäkras

innerstadsmiljö. Lägre hastigheter och fler korsande

till 30 km/h. I stadskärnan utformas gatorna för 30

rörelser kan bli inslag i innerstadens framtida bilnät.

km/h eller lägre.

Tillgänglighet till innerstaden och stadskärnan ska

• Det primära vägnätet utformas i första hand med

vara god för besökare, nyttofordon och boende i inner-

1+1 körfält. Svängfält vid korsningar bör undvikas.

staden. Det framtida bilnätet delas upp i ett primärt

På de avsnitt där det finns primär kollektivtrafik

och sekundärt nät.

skapas separata kollektivtrafikkörfält där så är
möjligt.

Primärt bilnät

• I innerstaden föreslås ett kontinuerligt och samman-

Det primära bilnätet utformas som en stadsgata med
max 40 km/h. Här ska svängkörfält undvikas. Om inte

hängande bilnät som minimerar barriäreffekter.

busstrafiken utgör det dimensionerande trafikslaget
bör körfältsbredden anpassas i syfte att säkerställa
hastighetsgränser, bättre innerstadsmiljö och minskade
barriäreffekter.

Sekundärt bilnät
Det sekundära bilnätet utformas för hastigheter på
max 30 km/h och korsningstätheten bör vara hög.
Bilisterna måste även i högre utsträckning samspela
med gående och cyklister. Det är från det sekundära
bilnätet flertalet viktiga målpunkter nås, så som
parkeringsanläggningar.

Linnégatan, sekundärt bilnät.

154

100 200

400

600

800

1 000
Meter

n

atan
inggat

L

an

sgatan
rett
a
s
a

Drottn

Storg

ge
Vasavä
Nytt
resecentrum

Ga
ml
aT
a

en

g

atan

Bro
kind
sled
en

No

r

n
ge
vä
s
g
pin
ö
rk
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Strategi för korsningspunkter

komlighet för att vara konkurrenskraftig. Exempel där

Stadens trafiknät korsar varandra på många ställen,

kollektivtrafiken kommer att behöva högst prioritet

vilket föranleder till att flera trafikslag behöver samsas

är Drottninggatan och Vasavägen. För cykel gäller det

i korsningar. För att hantera detta behövs en kors-

exempelvis längs Hunnebergsgatan över Östgötagatan.

ningsstrategi.

I stadskärnan behövs en korsningsutformning som
stimulerar till socialt samspel, snarare än tydlig priori-

Korsningsstrategin följer två prioriteringsmatriser,

tet mellan trafikslagen. Genom att exempelvis utforma

den ena för stadskärnan och den andra för inner-

korsningar mer som torgytor, utan trottoarkanter, kan

staden, med syfte att säkerställa en tydlighet mellan

både en ökad tillgänglighet för de prioriterade trafik-

olika trafikslags framkomlighet. Matriserna följer

slagen och ökad stadskvalitet uppnås.

prioritetsordningen gång, cykel, kollektivtrafik och bil
på systemnivå men med vissa undantag. Det primära

En prioritering innebär inte alltid att det ena trafik-

huvudnätet för kollektivtrafiken behöver en hög fram-

slaget ska släppas före det andra. Prioritering kan ske

Sekundärt
bilstråk
Primärt
bilstråk

STADSKÄRNAN

26

Sekundärt
busstråk
Primärt
busstråk
Sekundärt
cykelstråk
Primärt
huvudcykelstråk
Gångstråk

Stadslivsstråk
Stadslivs- Gångstråk Primärt Sekundärt
cykelstråk cykelstråk
stråk

Primärt Sekundärt
busstråk busstråk

Primärt
bilstråk

Sekundärt
bilstråk

STADSKÄRNAN
Samspel
Låt säga att vi befinner oss i en korsning mellan primärt bilnät och primärt cykelnät i stadskärnan, då kan det utläsas att ett
samspel mellan nämnda trafikslag föreslås.
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med signaler som ser till att alla trafikslag kommer

Hamngatan utgör dock ett undantag, då kollektivtrafi-

fram, med följden av att väntetiden kan bli längre för

ken på denna sträcka behöver prioriteras högre för att

det nedprioriterade trafikslaget. Prioriteringen kan ske

möjliggöra bättre framkomlighet. Prioritet bör skapas

dels passivt med vägmärken såsom övergångsställen,

med trafiksignaler.

dels aktivt med trafiksignaler.

I den utvidgade innerstaden
Stadskärnan

I den utvidgade innerstaden finns mer utrymme och

Inom stadskärnan följs en korsningsstrategi med

trafikslagen kan ha egna ytor, vilket möjliggör fler lös-

prioritering av vissa färdmedel framför andra, men

ningar än rena samspelsmiljöer. I innerstaden priori-

där ett generellt inslag är att ett samspel mellan olika

teras det primära kollektivtrafiknätet och det primära

trafikslag eftersträvas. Sträckan från ett framtida

cykelnätet högt med syfte att ge en snabbare resa.

stationsläge via dagens Stångebro (Storgatan) och

Sekundärt
bilstråk

INNERSTADEN

Primärt
bilstråk
Sekundärt
busstråk
Primärt
busstråk
Sekundärt
cykelstråk
Primärt
huvudcykelstråk
Gångstråk

Stadslivsstråk
Stadslivs- Gångstråk Primärt Sekundärt
stråk
cykelstråk cykelstråk

Primärt Sekundärt
busstråk busstråk

INNERSTADEN
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4. Angöring

I framtiden kommer fler personer behöva ta sig till och
inom Linköpings innerstad. Linköpings innerstad är

Angöringsstrategi

ett viktigt regionalt centrum med god utvecklingspotential. Den potentialen behöver tas om hand för en

• Hela resan ska underlättas genom att så många

fortsatt stark regional och lokal utveckling. Åtkomsten

olika trafikslag som möjligt samlas vid en och

till Linköpings innerstad sker via kopplande stråk. De

samma bytesnod.

kopplande stråken är gator eller ibland gång- och cykelvägar, som förbinder innerstaden med ytterstaden och

• Innerstadens angöringspunkter och bytesnoder ska
vara lätta att nå för alla. Det ska vara enkelt att ta

regionen. Stråken har en samlande funktion för många

sig vidare från den utvidgade innerstadens bytes-

pendlare, vilket skapar potential till etablering av verksamheter och service.

noder till övriga delar av staden eller omvärlden.
• På innerstadens angörande och kopplande stråk
ska yteffektiva och kapacitetsstarka trafiklösningar

Skäggetorp

Gr

en

prioriteras.

ad

ga

tan

gen

minska för att frigöra utrymme för besökare,

Linköpings
innerstad

verksamhetsutövare och boende i innerstaden.
• Angöringspunkter och bytesnoder ska vara och

an

tsvä

at

uppfattas som trygga att vistas på och vid.
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ur
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rd

sg

lät
lms

Ma

• Genomfartstrafik utan ärende i innerstaden ska

jär

• Angöringspunkter och bytesnoder integreras i
stadens stadsstruktur och utformas på ett sätt som
bidrar till ökat stadsliv.

Lambohov

kering. Ju fler trafikslag som kan kopplas till samma
bytesnod desto effektivare fungerar stadens förflyttningar.

Några av de viktigaste stråken för innerstadens kontakt med
ytterstaden och regionen är Södra stambanan, Bergsvägen,
Malmslättsvägen, Djurgårdsgatan, Brokindsleden och
Tinnerbäcksstråket

I de kopplande stråken är det viktigt att prioritera yteffektiva, kapacitetsstarka och miljövänliga transportlösningar. En enkel åtkomst av innerstaden kan uppnås med hjälp av välfungerande bytesnoder och an-

Snabba och smidiga byten behöver skapas mellan

göringspunkter. Bytesnoderna blir nav och fungerar

olika trafikslag. Angöringen av stadskärnan eller byten

som motorer för mer stadsliv. Angöringsstrategin

mellan trafikslag sker med hjälp av bytesnoder. En

sammanfattar de viktigaste utgångspunkterna och

bytesnod kan vara en större omstigningshållplats inom

ställningstagandena för hur angöringen av Linköpings

kollektivtrafiknätet eller enbart en större cykelpar-

innerstad ska fungera. Med angöringspunkt avses
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exempelvis en parkeringsanläggning eller en cykelparkering som en besökare till stadskärnan använder.

Strategi för cykelparkering

Cykel

• Antalet cykelparkeringsplatser i innerstaden behöver

Cykelparkering strukturerar gatubilden och leder till

utökas för att möta befintlig brist och en ökad efter-

en effektivare markanvändning. Idag behöver utbudet

frågan.

av cykelparkering i stadskärnan öka eftersom antalet

• Cykelparkeringar bör finnas så nära målpunkten

cyklister kommer att öka. Det finns idag (2016) ett

som möjligt för att åstadkomma en hög

underskott på cykelparkeringar vid populära platser.

användningsgrad.

Inom planområdet finns ca 5 000 inventerade cykel-

• Vid större cykelparkeringar ska kommunen ansvara

parkeringar, ca 900 på dagens resecentrum och ca

för kontinuerligt hög standard vad gäller drift och

2 000 i stadskärnan. Ungefär 100 av de inventerade

underhåll.

cykelplatserna erbjuder möjlighet att låsa fast cykeln i
ramen.

• Framtidens breda cykelutbud ska beaktas i planeringen och vid nyinvestering.
• De stora cykelparkeringarna ska namnges och
märkas ut på karta.
• Alla cykelparkeringar ska erbjuda möjlighet att med
eget lås, låsa fast cykelns ram.

Cykelparkering kan ersätta kantstensparkering för
bil längs innerstadens gator. På framför allt torgen
kommer konkurrensen om utrymmet hårdna och hela
behovet av cykelparkering kommer inte att kunna
tillgodoses utomhus. En viss del av cykelparkeringsbehovet kan tillgodoses i innerstadens parkeringsanläggningar. Efterfrågan av cykelparkering inomhus
tros öka i och med att fler cyklar, att fler har dyrare
cyklar samt allt fler har lastcyklar.
De mest centrala cykelparkeringarna utomhus ska
smälta in i stadsbilden och större anläggningar ska
lokaliseras vid cykelstråken i angränsning till stadskärnan och vid större hållplatser. Det är lämpligt att
placera större cykelparkeringar med tak, lådcykelparkering och annan service där det primära cykel-

Cykelparkeringshus inomhus i Holland.
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nätet angör stadskärnan. De riktar sig först och främst

Kollektivtrafik

till pendlare som ska parkera hela dagen. En mindre

Tillgången till hållplatser är idag god. Alla hushåll i

typ av cykelparkering bör finnas på många ställen som

innerstaden har en busshållplats inom ca 400 meters

tillsammans bildar ett kontinuerligt nät och märks

gångavstånd (Linköpings kommun, 2012). Hållplat-

därför inte ut i cykelnätskartan.

sernas utrustningsnivå föreslås förbättras för att bli

Primär cykelparkering

mer av platsbildningar som inbjuder till vistelse och
stadsliv. En hållplats som är befolkad under stora

En primär cykelparkering är den största cykelparke-

delar av dygnet ökar tryggheten. En hållplats bidrar

ringen med många platser. Parkering bör ske i hus

till stadslivet. Utöver bytesplatser behöver hållplatser

med både tak och väggar. Hela utrymmet är ordent-

längs hela kollektivtrafiknätet finnas. Framtidens

ligt upplyst och övervakat för att skapa trygghet. För

primära och sekundära bytesplatser redovisas i

att komma in och ut kan ett passerkort behövas. Att

kollektivtrafiknätskartan på sidan 23.

använda cykelgaraget kan också vara förknippat med
en symbolisk engångs- eller årskostnad. Cykelparkeringen bör ske med tvåvåningsställ för att effektivisera

Strategi för hållplatser

markanvändningen. Lämplig placering är vid stora
målpunkter för kollektivtrafik och i stadskärnan. Ett

• Linköpings innerstad behöver fler hållplatser
anpassade för byten i syfte att korta restider.

eller flera primära cykelnät bör ansluta till cykelparkeringar av denna kategori. Det finns cykelpumpar och i

• Hållplatserna ska vara lättillgängliga och ansluta till

viss mån tillgång till cykelservice och markvärme.

Sekundär cykelparkering

gång- och cykelnät.
• Samtliga hållplatser ska vara anpassade för
funktionsnedsatta enligt gällande tillgänglighetskrav.

En sekundär cykelparkering är en cykelparkering
under tak. Den har inte samma utbud som en primär

• Hållplatser längs det primära kollektivtrafiknätet ska

cykelparkering men erbjuder ändå goda cykelparke-

vara lätta att nå och ligga i strategiskt genomtänkta

ringsmöjligheter. Det är viktigt med bra belysning och

lägen.

möjligheter att låsa fast cykeln i ramen. En cykelpump
bör också finnas.

• En vältrafikerad linje kan ha längre hållplatsavstånd
än andra linjer för att korta restiden. Avståndet
mellan hållplatser avgörs med hjälp av befolkningsunderlag och målpunkter. En avvägning görs
mellan en kort restid och en god tillgänglighet.

Primär bytesplats
En primär bytesplats kännetecknas av att den passeras
av många kollektivtrafiklinjer (minst en stomlinje).
Bytesplatsen har också minst en sekundär cykel-
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parkering. Hållplatsen är väl belyst och bör ha uppvärmt väntutrymme för bästa komfort. Hela hållplatsområdet inklusive gång-, cykel- och körvägar
har markvärme för att minska halkrelaterade olyckor.
Markvärme gör det också lättare att underhålla och
hålla rent. Påstigning bör ske väderskyddat från nederbörd. En eventuell framtida ringlinje bör passera flera
primära bytesplatser.

Sekundär bytesplats

Parkeringsanläggning vid Universitetssjukhuset.

En sekundär bytesplats kan definieras som en
standardhållplats för innerstaden men behöver inte

Bil

nödvändigtvis vara alla hållplatser. Här finns väder-

Parkeringsanläggningarna är en viktig angöringspunkt

skydd, bra belysning, sittplatser och cykelställ. Håll-

för bilburna besökare. Idag finns fyra större parkerings-

platsen har en plattform som ger ett plant insteg och

hus i eller i anslutning till stadskärnan med ca 1 700

är tillgänglighetsanpassad. En sekundär bytesplats

platser som drivs av Linköpings kommun via ett kom-

placeras så att väntande resenärer inte behöver stå på

munalt bolag. Det finns även kantstensparkering och

en cykelbana. Det finns cykelparkering och anslutning

några privat drivna parkeringsanläggningar.

till cykelnät och gångnät. Byten mellan linjer kan även
ske här men är inte lika vanligt.

Besökande till stadskärnan ska i möjligaste mån
hänvisas till parkeringsanläggningar för att kantstensparkeringar i första hand ska kunna användas som
taxiplatser, lastplatser och parkering för rörelsehindrade. Regleringar av antalet parkeringsplatser och
prissättningen är effektiva styrmedel för att påverka
resandet med bil.
Kantstensparkering kan förekomma på det primära
cykelnätet i blandtrafik om trafiksäkerheten kan
garanteras. Det är dock olämpligt vid höga cykelflöden.
Vid evenemangsplatser, exempelvis Konsert & Kongress
och Saab Arena behövs plats att angöra med buss i
närheten av entrén för på- och avstigning. Parkering
av buss får sedan göras på uppställningsplatser som
anordnats på annan plats.
I begreppet bilparkering innefattas förutom person-

Hållplats vid Vasavägen.
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informationstavlor och det bör rekommenderas vilken

Strategi för bilparkering

anläggning som är lämpligast just nu. De mest attraktiva platserna bör prioriteras för hållbara trafikslag.

• Från varje bilparkeringsanläggning ska det finnas
anslutande gång- och cykelnät.
• Parkering ska i första hand ske i bilparkeringsanläggning för att ge utrymme till stadsliv längs
stadens gator. Kantstensparkering används för
rörelsehindrade, lastplatser, taxiplatser och kortare
stopp.

Sekundär bilparkering
En sekundär bilparkering kan på lång sikt utvecklas
från markparkering till mindre parkeringsanläggningar
i innerstaden. En sekundär bilparkering kan vara
lämplig som infartsparkering och kan även ha cykelparkering i sin närhet.

• Kantstensparkering kan förekomma inom äldre
bostadsområden så länge området är del av ett
boendeparkeringsområde.
• Nya parkeringsplatser bör förberedas för laddning
av elbilar. Även befintliga platser bör få laddningsmöjligheter i så stor utsträckning som möjligt.
• I innerstaden ska oreglerade parkeringsplatser på
allmän mark undvikas.
• Lösningar som främjar ett samutnyttjande och en
sänkt parkeringsnorm bör uppmuntras vid nyproduktion.

bilar även andra motordrivna fordon, exempelvis
motorcyklar, bussar, husbilar och husvagnar som
också har behov av parkering. Tidsbegränsad gatuparkering kan förekomma i hela innerstaden. Framtidens primära och sekundära bilparkeringsplatser
redovisas i bilnätskartan på sida 25.

Primär bilparkering
En primär bilparkering utgörs av en parkeringsanläggning. Anläggningen har två eller flera våningar och kan
rymma både bilar och cyklar. För åtkomst till samtliga
platser behöver inpassering ske genom bom, grind
eller motsvarande. Antal lediga platser bör visas på

Parkeringshus Detektiven i korsningen RepslagaregatanDrottninggatan.
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En effektiv resa skapas genom att så många trafikslag som möjligt lokaliseras till samma bytespunkt.

Övrig angöring

Hyrcykelsystem

I kapitlet redogörs för mer specifika angöringsbehov,

Idag finns inget hyrcykelsystem i Linköping. Ett

exempelvis infartsparkering och citylogistik. Dessa

hyrcykelsystem underlättar kombinationsresor för

angöringssätt behövs för att skapa en fungerande

pendlare och turister. Exempelvis kan turister enklare

innerstad.

ta sig till stadens sevärdheter och målpunkter även
utanför stadsgränsen. Ett hyrcykelsystem kan bidra
till att stadslivet sprids över ett större område och att
innerstaden utvidgas.
En utredning kring ett införande av ett hyrcykelsystem
pågår inom Linköpings kommun (december 2016).

Bilpoolsparkering
Idag finns bilpoolsbilar att tillgå i alla större parkeringsanläggningar i Linköping. Bilpoolslösningar främjar
ett lägre bilinnehav och i sin tur färre bilresor. Om
flera delar på en bil kommer den att nyttjas bättre och
färre bilar behövs per person. Ett riktmärke är en bil
per 50 lägenheter.
Nya parkeringsplatser för bilpoolsbilar bör lokaliseras
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Infartsparkering
Bilpoolsparkeringsstrategi
• Linköpings kommun och dess bolag ska främja
samägt bilinnehav.
• Alla större kommunala parkeringsanläggningar ska

Idag finns ingen tydlig infartsparkering för besökare
till Linköpings innerstad. Infartsparkering minskar
behovet av bilresor in till stadskärnan. Anläggande
av nya infartsparkeringar är en del i det arbetet. En
infartsparkering kan även minska behovet av bilparke-

undvara de mest attraktiva platserna till olika företag

ringsplatser i innerstaden. För att en infartsparkering

som erbjuder hållbara bilpoolslösningar.

ska vara attraktiv behöver det vara enkelt att byta

• Bilpooler med miljömässigt hållbara drivmedel bör
uppmuntras.

trafikslag här. En infartsparkering bör placeras utanför
innerstaden.

• Platser för bilpooler ska möjliggöras under samhällsbyggnadsprocessen.

Infartsparkeringsstrategi
• En infartsparkering lokaliseras vid primära
kollektivtrafik- och cykelstråk.

i hela innerstaden där invånartätheten är hög. I stadskärnan handlar det om att använda parkeringsanlägg-

• I parkeringsavgiften kan det ingå en kollektivtrafikresa, hyrcykel eller en säker cykelparkering.

ningarna men i den utvidgade innerstaden kan det
röra sig om kantstensparkering. Det bör finnas tillgång
till bilpool i varje stadsdel.

• Möjlighet till att ladda elbil eller elcykel.
• Möjlighet till att låsa in sin privata cykel behövs.

I parkeringshuset Akilles finns bilpoolsbilar att tillgå.
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Primärt utryckningsnät
I innerstaden behöver blåljusmyndigheterna ha god
framkomlighet och möjlighet att komma nära byggnader. Gaturummet behöver också användas för uppställning av platskrävande utryckningsfordon. Utryckningsfordon kan även ha nytta av tekniska lösningar så
som att kunna kommunicera med trafiksignaler för att
få så kallad grön våg.
Inriktningar för det primära utryckningsnätet behandlas i det tematiska tillägget till Gemensam översiktsplan för Linköping och Norrköping, kallat Miljö- och
riskfaktorer i Linköpings kommun.

Taxi
I en växande stad bedöms efterfrågan av taxi- och
färdtjänstresor öka. Taxibranschens tjänster underlättar vardagen bland annat för dem som väljer bort
eller inte har möjlighet att äga en bil. En taxiresa kan
också vara ett alternativ för dem som upplever det som
otryggt att gå eller cykla en viss sträcka. En taxiresa
bidrar därför även till att öka den sociala tryggheten.
Taxiresor kompletterar även kollektivtrafiken på ett
effektivt sätt då taxibranschen erbjuder resor till platser
och vid tidpunkter på dygnet som inte kollektivtrafiken
har möjlighet till.

Strategi för taxi
• Taxi ska få nyttja kollektivtrafikkörfälten.
• Linköpings kommun bör styra var taxibilar ska få
vänta på kunder i syfte att skapa en fungerande
stad. Platserna ska vara attraktiva och inte ligga för
långt bort från användarna.
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Citylogistik
Innerstaden har unika förutsättningar som skiljer sig
från resten av staden och kommunen. Godstransporterna sker i flera fall med stora fordon och på tider som

Strategi för citylogistik
• En miljözon bör införas för att förbättra både luftkvaliteten och bullernivån. Om möjligt en zon med

inte passar stadskärnan och stadslivet. Inom begreppet

enbart elfordon för att minska vibrationer och buller.

godstransporter finns exempelvis budtransporter,
post- och tidningsdistribution, avfalls-, flytt-, bygg-

• Leveranser och transporter bör styras till tidpunkter

och anläggnings- och värdetransporter.

då stadslivet störs som minst, exempelvis morgon
och förmiddag.

Det är främst i stadskärnan som problem förekommer
idag och innerstadens logistiklösningar behöver

• Samordning av citylogistiken bör ske för att minska
antalet leveranser. Det ger färre fordon i stadsmiljön.

utvecklas när innerstaden växer. Behoven är komplexa
och detaljerade och därför föreslås att distributionen

• Nyttofordon så som avfalls-, hantverkare- och hemtjänstfordon ska ha åtkomst till innerstaden.

utreds mer ingående i en separat utredning med stöd i
följande strategi.
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5. Genomförandebeskrivning
Trafikplan för Linköpings innerstad har ett långt

paket för olika geografiska områden visas vad som

tidsperspektiv. Det tar tid att bygga stad, aktörerna är

föreslås i syfte att skapa en hög måluppfyllelse.

många och utvecklingen sker stegvis.

Nyckelåtgärder

Vissa åtgärdsförslag kan ske i samband med ny explo-

Tillsammans ska åtgärderna bidra till en attraktivare

atering medan andra kommer ske helt fristående. Åt-

innerstad för gående, cyklister och kollektivtrafik-

gärderna genomförs i takt med att innerstaden växer.

resenärer, bland annat genom lägre hastigheter.

De viktigaste åtgärdstyperna har valts ut och beskrivs

Åtgärderna syftar också till att öka säkerheten och

mer utförligt. Olika typer av åtgärder, på flera platser

attraktiviteten genom att ett samspel uppstår i låga

leder till störst effekt. Utifrån planförslagets strategier

hastigheter snarare än genom skyltar och regler. De

har en rad olika nyckelåtgärder bedömts som särskilt

viktigaste nyckelåtgärderna som bör prioriteras fram-

viktiga för att uppnå visionen och inriktningarna.

över beskrivs mer utförligt.

Genom att använda sig av nyckelåtgärder och åtgärds-

Ta hand om
det vi har

i

Mobility
Management

Nya gång- och
cykelkopplingar

Utvidgad lågfartzon

Trimningsåtgärder
i befintliga korsningar

Mer plats för
gående och cyklister

Omvandling till
cykelfartsgata

Nya bytesnoder

Framkomligare
kollektivtrafik

Gångfartsmiljö

Mer och yteffektivare grönska

Nyckelåtgärder.
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Nya gång- och
cykelkopplingar

Nya gång- och
cykelkopplingar

körfält eller att vissa trafiksignaler helt tas bort. Att ta

Där vattendrag eller inbyggda

det finns goda förutsättningar till att ett samspel kan

omvägar finns i dagens gatu-

uppstå där trafiktempot är lågt. Genom att öka antalet

nät finns också barriäreffekter.

upphöjda gång- och cykelpassager kan också hastig-

Därför behövs nya gång- och

hetsefterlevnaden för biltrafiken förbättras. I vissa

bort trafiksignaler lämpar sig främst i stadskärnan där

cykelkopplingar i syfte att minska gång- och cykel-

korsningar kan det vara lämpligt att utöka ytorna för

nätets maskvidd och i sin tur barriäreffekterna i inner-

gående och cyklister som väntar på att passera en gata.

staden. Dessa knyter samman innerstaden och förbätt-

Mer plats för gående och
cyklister

rar såväl tillgängligheten för gående och restidskvoten
för cyklister.

Smalare eller färre körfält samt

Utvidgad lågfartszon

Mer plats för
gående och cyklister

I takt med att stadskärnan växer

ge mer plats för trottoar och
cykelbanor. Denna åtgärd är

utvidgas dagens lågfartszon. En
Utvidgad lågfartzon

mindre restytor och refuger kan

lågfartszon lämpar sig främst i

särskilt lämplig längs innerstadens 40-gator. Mer plats

stadskärnan och inte lika ofta

för gående och cyklister bedöms förbättra hastighets-

i en innerstadsmiljö men kan

efterlevnaden.

även bli aktuellt till exempel utanför en ny simhall. En
utvidgad lågfartson ökar trafiksäkerheten, underlättar

Omvandling till cykelfartsgata

samspelet mellan trafikanter, minskar bullernivåerna

Där cykelflödespotentialen är

och skapar attraktivare stadsgator. Zonen omfattar

stor men där gatuutrymmet och

olika typer av gator som gågator, gångfartsgator, och

Omvandling till
cykelfartsgata

cykelfartsgator. Det handlar om åtgärder som på olika

antalet bilar är begränsat, föreslås cykelfartsgator utformade
för en rekommenderad hastig-

sätt säkerställer låga hastigheter. Gator i ett plan, korsningar med annan beläggning än asfalt eller dynamis-

het på 20 km/h. Här föreslås bil- och cykeltrafik dela

ka farthinder är exempel på möjliga åtgärder.

utrymme men på cyklisternas villkor, gående använder
gatans trottoarer. Här ska utformningen av stadsrummet som helhet ge tydliga signaler om begränsad

Trimningsåtgärder i
befintliga korsningar

hastighet.

I syfte att sänka hastigheter och
Trimningsåtgärder
i befintliga korsningar

främja hållbara färdmedelsval

Nya bytesnoder

behöver innerstadens korsningar

En växande stad behöver fler

utvecklas. Korsningar i inner-

halvstora bytesnoder där byten
mellan olika färdsätt eller kollektiv-

staden optimeras utifrån gång-, cykel- och kollektivtrafikens behov. Åtgärder som kan vara aktuella är automatisk detektering av gående och cyklister, bussprioritet, upphöjda gång- och cykelpassager, minskat antal
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trafiklinjer kan ske och som kan
bli noder i stadsstrukturen. Det

innebär att nya och förbättrade hållplatslägen behöver
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anläggas i kombination med cykelparkering. Bytes-

Grönskan i stadsrummet kan både ge en kontinuitet

noderna behöver ha en högre utrustningsnivå, kunna

av rekreativa värden och uppmuntra till promenader

ta emot fler resenärer, vara tillgänglighetsanpassade

mellan parkerna men också bidra till ekosystemet

samt möjliggöra byten mellan olika trafikslag. Fler

genom att fungera som spridningskorridorer för flora

halvstora bytesnoder kommer att behövas i väl synliga

och fauna. En attraktiv stadsgata där människor vill

lägen som i sin tur hjälper till att sprida stadslivet till

mötas och vistas behöver yteffektiv grönska som fått

framtidens utvidgade innerstad.

goda levnadsförutsättningar. Dessutom kan grönska
bidra till bättre hastighetsefterlevnad.

Framkomligare kollektivtrafik
Kollektivtrafiknätet justeras för
att ge bättre framkomlighet.
Framkomligare
kollektivtrafik

Reserverade körfält anläggs
längs de viktigaste stråken,
helst centralt i gatusektionen

och signalprioriteringen effektiviseras. Det nya nätet
behöver anpassas för att bättre knyta an till det nya
stationsläget.

Omvandling till gångfartsmiljö
Där gångflödespotentialen är stor
men gatuutrymmet begränsat
föreslås låga hastigheter och att
Gångfartsmiljö

t.ex. gångfartsgator anläggs. På
en gångfartsgata delar bil-, cykel-

och gångtrafik på utrymmet men de gåendes villkor är
styrande. Här ska utformningen av stadsrummet som
helhet ge tydliga signaler om begränsad hastighet och
gatan ska vara i ett plan utan nivåskillnader.

Mer och yteffektivare grönska
Trädalléer föreslås utvecklas, där
gatans dimensioner möjliggör
Mer och yteffektivare grönska

detta. Mellan trädplanteringar
kan möbleringszoner få plats.
Även mer inslag av vertikal grön-

ska längs fasader kan testas. Trädalléer eller annan
grönska i stadsrummet är särskilt eftersträvansvärd
längs gator som förbinder stadsdels- och stadsparker.

Plantering på en husfasad, så kallad vertikal grönska.
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i

Mobility
Management

Mobility Management

Exempel på attraktiva stadsgator

Ett beteendepåverkande arbete

I Linköpings innerstad och stadskärna finns det

är ett viktigt redskap för att

och kommer det att finnas gator med olika mått och

åstadkomma en förändring och

funktioner. I följande kapitel presenteras exempel på

anpassa stadens resmönster till

olika gatusektioner med olika funktion och karaktär i

en växande innerstads förutsätt-

stadsstrukturen. Exemplen har till uppgift att illu-

ningar. Med hjälp av beteendepåverkande arbete kan

strera viktiga nät- och gatuprinciper för kommande

ett nytt synsätt, en ny reskultur skapas. Det beteende-

stadsutveckling i Linköping. Nät- och gatuprinciperna

påverkande arbetet kan med fördel kopplas till aktuel-

presenteras mer ingående på sid. 13 och i bilaga 2.

la förändringar eller ombyggnader i den fysiska miljön.
En annan del kan vara informationskampanjer om

Tempo 40-gatan

aktuella projekt eller rådande trafiksituation.

För tempo 40-gatan visas ett exempel där gatusektionen är bred. Exemplet lämpar sig i en inner-

Ta hand om
det vi har

Ta hand om det vi har

stadsmiljö men inte i stadskärnan. Måtten går att

En levande och välfungerande

jämföra med delar av Hamngatan, västra delen av

innerstad förutsätter att redan

Vasavägen och Malmslättsvägen. Här har gående fått

genomförda investeringar tas om

stora ytor längs uppglasade, aktiva bottenvåningar

hand och vårdas. Det är av största

med entréer ut mot gatan. Gående och cyklister skiljs

vikt att ta hand om det som

åt med en zon för växtlighet samt annan nödvändig

redan finns. Ny attraktiva platser och omvandlingar

utrustning som t.ex. gatubelysning och papperskorgar.

av befintliga gaturum är viktiga kompletteringar men

Cykelväg finns på båda sidor om gatan med en gen

i första hand måste befintliga miljöer vårdas. En väl-

linjedragning i korsningspunkterna.

skött och omhändertagen gata ökar förutsättningarna
för att gatan kommer att nyttjas likt ursprungstanken.

Stadsgata med kollektivtrafik

I framtidens innerstad behöver skötselnivån vara hög

På en stadsgata med ett primärt kollektivtrafikstråk

för att främja intentionen om mer och bättre inner-

föreslås kollektivtrafiken lokaliseras i mitten av gatan.

stad. När nya gator och platser skapas är det av största

Det strukturerar gaturummet, ökar orienterbarheten

vikt att detta sker på ett sätt som möjliggör en god och

och minskar kollektivtrafikens konflikter med andra

kostnadseffektiv skötsel.

trafikslag. Kollektivtrafiken får en självklar och tydlig
plats. För att anpassa föreslagen gatusektion till innerstadens befintliga gaturum har förslaget till utformning anpassats vid hållplatslägen. Övriga principer
som en tydlig rumslighet, uppglasade bottenvåningar
och egna ytor för gående respektive cyklister föreslås
även längs en stadsgata med kollektivtrafik.
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Plats för uteservering

Aktiva fasader
Träd/möbleringszon

3 40-gata.1,5
Tempo

2,5

3
3,25
Stadsgata
med 2,5
primär kollektivtrafik.

Breda avgränsade cykelbanor

7

2,5

3,5

7

1,5

5

3,5
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Cykelfartsgata
Det totala måttet mellan fasaderna för en lämplig
cykelfartsgata kan jämföras med delar av Platensgatan,
Drottninggatan och S:t Larsgatan. En cykelfartsgata
föreslås få en tydlig rumslig inramning och en hög
korsningstäthet. Korsande gator får väjningsplikt. Här
har breda gångytor prioriterats på ena sidan och yteffektiva träd på bägge sidor längs gatan. Den gemensamma gatubredden för cyklister och övriga fordon
föreslås vara fem meter vilket skapar stadsmässiga
hastigheter och goda förutsättningar till ett samspel
mellan gatans trafikanter. Här kan delar av gångbanan
nyttjas för uteserveringar. Exemplet lämpar sig i en
innerstadsmiljö som angränsar till stadskärnan, exempelvis på delar av Klostergatan och Snickaregatan.

Gångfartsgata
En gångfartsgata har till syfte att prioritera gående och
lämpar sig i stadskärnan. Exemplet illustrerar en gata

2 1,5
Cykelfartsgata.

5

1,5

utan nivåskillnader (ingen upphöjd trottoar) vilket
främjar stadslivet och minskar gatans barriäreffekter.
Ett socialt utbyte mellan människor uppstår lättare
längs gator i ett plan. De smalaste gatorna i innerstadens behöver också utrymme för grönska men den
gröna zonen kan också användas som en
möbleringszon för parkbänkar, cykelparkering och
papperskorgar. Gator med jämförbara mått i
Linköping är Storgatan, Apotekaregatan och de mest
centrala delarna av Klostergatan.

2
Gångfartsgata.
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Delområdesbeskrivning med
åtgärdsförslag

45

Kort sikt

Innan Ostlänken

Medellång sikt

Ostlänken i drift

I takt med att innerstaden och stadskärnan utvidgas
föreslås en gradvis omvandling där gator med stor
potential för stadsliv utvecklas. Gatuåtgärder kan
lämpligen ske i samband med annan stadsutveckling
så att störst effekt av nedlagd investering uppnås och
störningstider för allmänheten minimeras.
De exempel på åtgärder som föreslås är uppdelade i
fem olika geografiska områden vilka benämns som
stadskärnan, nordvästra innerstaden, nordöstra innerstaden, sydvästra innerstaden och sydöstra innerstaden.

Olika tidsperspektiv
Vissa åtgärder lämpar sig på kort sikt, andra behöver
ske i samband med stadsutvecklingsprojekt. Med kort
sikt menas åtgärder som är aktuella innan Ostlänken
är i drift ca år 2030. Åtgärder på medellång sikt och
lång sikt utgår ifrån att ett nytt stationsläge är invigt
samt att Ostlänken varit i drift under ca ett decennium.
På lång sikt bor 50 000 i en utvidgad innerstad.
Bilderna till höger visar ett schematiskt exempel på en
stegvis utvidgning av innerstaden, vilket skulle kunna
ta 30 år.

Lång sikt

Stadskärnans och innerstadens utvidgning sker stegvis.
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Åtgärd på sträckan
Enligt Utvecklingsplan för Linköpings innerstad
Förnyelse i befintlig struktur
Strukturell förnyelse
Samlad omvandling
Br
o

kin
Åtgärdsförslag
d

Stadskärnan
Stadskärnan utvidgas öster ut över Stångån och mot

sle d

en

1. Ombyggnad av gator i stadskärnan till gångfartsmiljöer

ett nytt stationsläge. Stadskärnan lockar många

n
ge
tvä

ett viktigt konkurrensmedel gentemot andra jämn-

Vis

näringsidkare och besökare. En attraktiv stadskärna är
stora städer och stärker Linköpings roll som regionalt
centrum. Detta ställer krav på åtgärder som främjar

2. S:t Larsgatan

stadslivet och förenar stadskärnan till en helhet. En
utmaning är att finna effektiva åtgärder som låter
stadskärnan växa över ån.
Stadskärnans huvudgator utvecklas till förmån för

3. Snickaregatan

gående, cyklister och kollektivtrafikresenärer.
Kollektivtrafiken får till viss del nya stråk med förbättrad framkomlighet och nya hållplatslägen.

4. Nya kopplingar över Stångån
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5. Hamngatans norra del

12. Drottningtorget

6. Nytt stationsläge

13. Förbättring av cykelställ (ej platsspecifik åtgärd)

7. Korsningen Hamngatan Storgatan

14. Cykelgarage (ej platsspecifik åtgärd)

8. En förbättrad koppling över Stångån mellan Storgatan och

15. Utvidgning av lågfartszonen i stadskärnan

Gamla Tanneforsvägen

(ej platsspecifik åtgärd)

9. Nytt hållplatsläge på Drottninggatan

16. Översyn av signalreglerade korsningar
(ej platsspecifik åtgärd)

10. Drottninggatan

11. Trädgårdstorget och Köpmansgränd
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2
rn
Jä

2

g
vä
an
at
sg

5

3

an

1

n
ngsväge
Norrköpi
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Samlad omvandling

Hamng

Öst
göt
agat

vägen

4

Ga

ml
a

gen
svä
for
ne

atan

atan
Storg
Nordöstra innerstaden
a
Ny
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n den utvidgade innerstaden

ingga

n
Ta

rottnstadsomvandlingsprojekt. Det innebär
föreslås D
stora

Ta
n

sv
for
ne

2. Nya kopplingar över Järnvägsgatan

att många av de åtgärder som föreslås behöver ske i

en
äg

samband med kommande omvandlingsprojekt.
Den nya stadsdelen Stångebro kopplas till den befint-

n

liga stadsstrukturen och ett nytt stationsläge öster om

3. Norrköpingsvägens östligaste del

Stångån. Den nordöstra
tsgatan innerstaden möter upp och

ret

ur
gå

rd
s

ga
ta

n

kopplasLsamman
med den nya delen av stadskärnan
asa

öster om Stångån. Det nya stationsläget kommer generera många resor i alla väderstreck och det omgivande
gatunätet anpassas till detta. En ny gatustruktur medB

4. Gumpekullavägen
ro
kin
d sl
e d en
Tvärs över löper ett diagonalt bärande stråk som bildar

en tätare maskvidd föreslås för den nya stadsdelen.
ett blivande kollektivtrafiksstråk. Nya innerstads-

Vis

miljöer skapas även vid Nykvarnsparken och det gamla
och cyklister föreslås även få ett mer finmaskigt nät.

n
ge
tvä

värmeverket genom att S:t Larsgatan förlängs. Gående

5. Ny diagonal

Åtgärdsförslag
1. Järnvägsgatan

6. Hastighetssäkring (ej platsspecifik åtgärd)
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Teckenförklaring
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Platsåtgärd
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ur

Åtgärd på sträckan
Enligt Utvecklingsplan för Linköpings innerstad

5

Förnyelse i befintlig struktur
Strukturell förnyelse
Samlad omvandling

Sydvästra innerstaden
Universitetssjukhusområdet blir en tydligare del av
innerstaden med hjälp av kompletterande bebyggelse

Åtgärdsförslag
1. Malmslättsvägen

längs anslutande gator. I samma syfte föreslås också
en ny gång- och cykelkoppling ansluta till sjukhusets
södra entré.
Längs Malmslättsvägen utvecklas kollektivtrafik-

2. Platsbildningar längs Malmslättsvägen

stråket och dess hållplatslägen. Hållplatserna bildar
noder vilket förbättrar orienterbarheten och minskar
gatans storskaliga uttryck. Rätt hanterat stärker det
också kollektivtrafiken och stadslivet. Djurgårdsgatan
utvecklas med mer och yteffektivare grönska samt mer

an
inggat

3. Ny koppling för gående

plats för gående och cyklister.

4. Djurgårdsgatan

5. Ny koppling för gående och cyklister
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Enligt Utvecklingsplan för Linköpings innerstad
Förnyelse i befintlig struktur
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Nordvästra innerstaden

Åtgärdsförslag

På lång sikt föreslås den nordöstra delen av den

1. Platensgatan

n

utvidgade innerstaden utvecklas genom en samlad omvandling. Fler nya kopplingar som länkar samman och

gatan
etts
r
a
Las

förenar innerstaden behövs samtidigt som fler stads-

n

kvaliteter tillförs de gator som idag innehar karaktären

ga
ta

av landsväg.

rd
s

2. Vasavägen

Nya kopplingar mellan olika delområden inom den
nordvästra innerstaden behöver tillskapas för en
utvidgad innerstad. En stor utmaning är att minimera
de barriäreffekter som exempelvis Bergsvägen och

3. Ny bytespunkt på Vasavägen

Industrigatan ger upphov till. Den nordvästra innerstadens kopplingar till och från stadskärnan behöver
också förtydligas.
På kort sikt föreslås åtgärder som förenar Vasastaden
med den växande innerstaden, genom att Platensgatan
utvecklas.
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Illustration av ny bebyggelse längs Slöjdgatan.

5. Järnvägsavenyn

8. Nya kopplingar över Bergsvägen

6. Abiskorondellen

9. Industrigatan

7. Bergsvägen

10. Nya kopplingar över Industrigatan
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Åtgärd på sträckan

Vis

Enligt Utvecklingsplan för Linköpings innerstad

n
ge
tvä

Förnyelse i befintlig struktur
Strukturell förnyelse
Samlad omvandling

en
ttsväg
Malmslä
Sydöstra innerstaden

Åtgärdsförslag

Folkungavallen utvecklas till och blir en del av inner1. S:t Larsgatans södra del

staden. Därmed blir Snickaregatans förlängning en
viktig entré till stadskärnan och gatan utvecklas till ett
av innerstadens strategiska stråk.
Lasarettsgatan och Hamngatan får tydliga rumsliga
inramningar med entréer ut mot gatan och separerade

2. Hamngatans södra del

gångbanor samt cykelvägar.
Tannefors blir en del av Linköpings innerstad. Det
sker genom fler kopplingar över ån samt en strukturell
förnyelse i norr med anslutning till ett nytt stations-

3. Nya Tanneforsvägen

läge. Nya Tanneforsvägen utvecklas till en bärande
struktur där stadslivet prioriteras.
På kort sikt föreslås åtgärder som förenar Tannefors
och Hejdegården med den växande innerstaden.
Stadsdelarnas energi ska kanaliseras till och från
stadskärnan.
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Illustration av ny simhall på Folkungavallen. Arkitekt 3XN Arkitekter med SLA, WSP, Hifab, Teknologisk Institut.

4. Hållplats Tinnerbäcksbadet

7. Ny koppling för gående och cyklister över Stångån

5. Ny koppling för gående och cyklister över Stångån

8. Norra delen av Brokindsleden

6. Förstärkt hållplatsläge på Nya Tanneforsvägen

9. Ny koppling för gående och cyklister
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6. Konsekvensbeskrivning

Konsekvenserna av Trafikplanen har bedömts ur fyra

Genomförda analyser har visat att föreslagna kopp-

perspektiv för att beskriva hur föreslaget påverkar

lingar skapar gena stråk som överbryggar barriärer.

Linköpings innerstad och dess invånare. De fyra per-

Konsekvensen bedöms bli en utvidgad innerstad med

spektiven är:

bättre förutsättningar för stadsliv.

• Mer och bättre innerstad

Ett mer sammanhängande och attraktivt gatunät

• Ekonomiska konsekvenser

för gående har inom forskning visat sig få betydelse

• Effekter på trafiksystemet

för samnärvaron av människor från olika stadsdelar

• Konsekvenser på miljön

i stadsrummet (Legeby 2015). Med andra ord kan
föreslagna åtgärder också bidra till att Linköpings

Konsekvensbeskrivningarna bygger på att de åtgärder

innerstad blir en socialt mer sammanhållen stad. En

och strategier som föreslås i Trafikplanen tillämpats.

ökad diversitet av människor i samma rum leder till ett

Det bör noteras att det är konsekvenserna i Linköpings

rikare stadsliv och bättre förutsättningar för lokaler i

utvidgade innerstad som behandlats, inte hela staden

gatuplan.

eller kommunen.

Ekonomisk konsekvensbeskrivning

Konsekvensbeskrivning för intentionen
om mer och bättre innerstad

Inledning

De föreslagna åtgärderna i trafiknätet bidrar på många

ekonomiska konsekvensbeskrivningen är således en

vis till en bättre innerstad, i meningen att det ökar

komplettering till de ekonomiska konsekvenserna för

utrymmet för människor som går och vistas i staden.

ÖP-staden. Bedömningen av vilka ekonomiska konse-

Åtgärderna minskar också hastigheten för motorburen

kvenser som Trafikplanen kan komma att medföra har

trafik vilket leder till en mer generellt rofylld och tra-

således gjorts med utgångspunkt från ÖP-staden.

Trafikplanen utgör ett tillägg till ÖP-staden. Den

fiksäker stadsmiljö än idag. Planförslaget bedöms lägga grunden för en utveckling av innerstadens stadslivs-

Utbyggnad i enlighet med Trafikplanen ger upphov

potential. Detta skapar i sin tur ökade förutsättningar

till nyttor och kostnader. Ekonomiska bedömningar i

för aktiva och utåtriktade verksamheter i gatuplan.

översiktsplaneskedet är mycket översiktliga och
förenade med en stor osäkerhetsfaktor. Denna oviss-

En rimlig konsekvens för handeln i innerstaden,

het bottnar i att inga exakta lokaliseringar av åtgärder

med bakgrund av den utveckling som har skett efter

eller faktiska genomförandebeslut är fattade och långa

liknande åtgärder i bl.a. Göteborg, är att ökad attrakti-

utbyggnadstider påverkar nuvärdet av kostnader och

vitet också leder till högre omsättning för butiker och

intäkter. Konsekvensbeskrivningen ska därför ses som

restauranger i gatuplanet. I Göteborg har exempelvis

ett underlag för vidare resonemang och beslut om

hyrorna för lokaler fördubblats längs Magasinsgatan

fortsatt inriktning för planering och exploatering. En

efter omvandling till gångfartsgata. En sådan konse-

tidig utvärdering av de ekonomiska konsekvenserna

kvens kan å andra sidan innebära att vissa butiker med

i planprocessen leder till större möjligheter att göra

små marginaler tvingas flytta, då lokalhyran riskerar

anpassningar för att påverka utfallet.

att bli för hög.
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Den ekonomiska konsekvensbedömningens metodik

nativet leder till ekonomiskt positiva konsekvenser.

bygger på förenklade bedömningar där schablon-

För mer information hänvisas ÖP-stadens bilaga

värden, erfarenhetstal och genomsnittsvärden från

benämnd Konsekvenser.

tidigare genomförda investeringsprojekt används. Intäktsresonemanget baseras på de samhällsekonomiska

Ekonomiska konsekvenser av planförslagets

nyttorna som bedöms uppstå.

nyckelåtgärder
Nyckelåtgärdernas ekonomiska konsekvenser beskrivs

Kostnadsexemplen redovisar de totala intäkterna och

i tabellen, se sida 57. Vissa nyckelåtgärders ekono-

kostnaderna oavsett vem de slutligt tillfaller eller

miska konsekvenser beskrivs per meter och andra per

belastar. Linköpings kommun är därmed bara en av

styck. Bedömningen är att flertalet nyckelåtgärder som

flera aktörer som får del av den ekonomiska nyttan.

föreslås i planhandlingen innebär en lägre under-

Kalkyler avser pris- och värdetidpunkt november 2016

hållskostnad för en gata eller platsbildning under de

och har inte tagit hänsyn till framtida kostnadsökningar.

första 10-20 åren efter omvandling. Detta gäller under
förutsättning att utformning och materialval görs med

Nollalternativet

hänsyn till framtida underhåll och skötsel. Driftskost-

I en ekonomisk konsekvensbeskrivning bedöms

naden kommer att öka eftersom Trafikplanen föreslår

effekterna mot ett nollalternativ, det vill säga hur de

en högre skötselstandard.

ekonomiska konsekvenserna bedöms bli om Trafikplanen inte genomförs. Det är nollalternativet som

Samhällsekonomiska konsekvenser av

planförslaget och övriga alternativ ska jämföras mot.

Trafikplanen

Nollalternativet till denna ekonomiska konsekvens-

En generell effekt av minskad biltrafik på gator i en

beskrivning utgörs av att de förslag som finns i ÖP-

innerstadsmiljö är en breddning av utbudet. Konst,

staden med den tillhörande Trafikstrategi är genom-

kultur och restaurangverksamhet får förbättrade

förda. Nollalternativet utgörs även av de förslag som

möjligheter då fler vill bo och vistas längs en gata

föreslås i Utvecklingsplanen.

med fler stadskvaliteter. Effekten kan också bli att
enskilda handlare med låga marginaler trängs undan

Ekonomiska konsekvenser

då hyrorna ökar. Ökad attraktivitet och effektivare

Ekonomiska konsekvenser av ÖP-staden

transportlösningar ger fler besökare, arbetande och

(nollalternativet)

boende vilket ökar näringslivets omsättning och därav

ÖP-staden och Utvecklingsplanen innebär bland

den samhällsekonomiska nyttan.

annat att huvudgator innanför den yttre ringleden
omvandlas till stadsgator med lägre hastigheter. Den

En attraktivare innerstadsmiljö med fler stadskvaliteter

bedömning som har gjorts belyser att ÖP-staden ger

är viktigt för att stärka Linköpings konkurrenskraft

bättre förutsättningar för stadens framtida tillväxt.

och i sin tur Linköpings ekonomiska konkurrenskraft.

Inriktningen för nollalternativet om en flerfunktionell

Bedömningen är att Trafikplanens fokus på stadslivs-

bebyggelse i innerstadsmiljö överensstämmer med

främjande åtgärder bidrar till ökade fastighetsvärden

de krav som ställs på den urbana miljön i ett modernt

och en attraktivare innerstad vilket i sin tur gynnar nä-

tjänstesamhälle. Helhetsbedömningen är att nollalter-

ringslivet och innerstadens roll som regionalt centrum.
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Nyckelåtgärd

Uppskattad kostnad

Beskrivning

Nya gång- och cykelkopplingar

Ca 5 000 kr/m

Uppskattningen avser en 3,5 meter bred gång- och cykelväg i t.ex.
tidigare naturmark.

Utvidgad lågfartszon

Ca 2 500 000 kr/st

Uppskattningen avser ett 15 meter brett gaturum där en ca 100 meter
lång hastighetssänkande åtgärd genomförs.

Trimningsåtgärder i befintliga
korsningar

Ca 4 000 000 kr/st

Uppskattningen avser en korsning där gaturummet är 24 meter brett.

Mer plats för gående och
cyklister

Ca 45 000 kr/m

Uppskattningen avser ett 24 meter brett gaturum och åtgärden innebär att hela den befintliga gatans underbyggnad måste justeras.

Omvandling till cykelfartsgata

Ca 40 000 kr/m

Uppskattningen avser ett 15 meter brett gaturum och åtgärden innebär att hela den befintliga gatans underbyggnad måste justeras.

Nya bytesnoder

Ca 12 000 000 kr/st

Uppskattningen avser en stor ny bytespunkt med ett cirka 31 meter
brett gaturum med en hållplatslängd på 60 meter.

Framkomligare kollektivtrafik,
- på sträcka

Ca 1 500 kr/m

Uppskattningen avser inga större fysiska åtgärder utan endast ny
skyltning och linjemålning.

Framkomligare kollektivtrafik,
- i korsning

Ca 800 000 kr/st

Uppskattningen avser inga större fysiska åtgärder utan endast ny
skyltning, linjemålning och signalprioritering i en befintlig korsning.

Gångfartsmiljö

Ca 65 000 kr/m

Uppskattningen avser ett 12 meter brett gaturum.

Mer och yteffektivare grönska

Ca 100 000 kr/st

Uppskattningen avser en komplettering av ett nytt träd i ett pågående
byggprojekt på eller längs en gata.

Kostnadsuppskattning av föreslagna nyckelåtgärder.

samhällsekonomiskt lönsamt. Forskning visar på höga

Konsekvensbeskrivning av effekter på
trafiksystemet

samhällsekonomiska vinster per satsad krona i t.ex.

Konsekvenserna av de strategier och åtgärder som

ny cykelinfrastruktur (Cavin, Cope & Kennedy, 2009).

föreslås i Trafikplanen beräknas minska den genom-

Fler cyklister bidrar bland annat till ett lägre vägslitage,

fartstrafik med bil som inte har ärenden i innerstaden.

lägre bullernivåer och en förbättrad folkhälsa (WSP

Med färre bilar kan mer av dagens biltrafikytor tas

2013). Bedömningen är att planförslagets prioritering

i anspråk för gång-, cykel- och kollektivtrafik. Detta

av kapacitetsstarka transportlösningar stärker inner-

kommer att ske i en stegvis förändringsprocess, där

stadens funktion som regional målpunkt och i sin tur

effekterna kan identifieras först över tid.

Att satsa på hållbara färdmedel är generellt sett

den samhällsekonomiska nyttan. De samhällsekonomiska konsekvenserna är viktiga att studera vidare när
det ska prioriteras mellan olika investeringsprojekt

Konsekvensbeskrivning av påverkan på
färdmedelsfördelningen

längs innerstadens gator.

Målsättningen är att minska andelen bilresor till
40 % samtidigt som andelen cykeltrafikresor ökar till

Kostnaderna för respektive nyckelåtgärd kan lätt upp-

40 % och andel kollektivtrafikresor ökar till 20 % av

fattas som stora. Investeringar som stärker Linköpings

det totala antalet resor i Linköpings stad då 170 000

innerstads attraktivitet och utvecklar stadskärnans

invånare bor i kommunen. Färdmedelsfördelningen

funktion som en regional målpunkt ger samhälls-

påverkas av fler faktorer än vägnät och stadskvaliteter,

ekonomiska nyttor. Bedömningen är att de planerings-

exempelvis skatter, drivmedelspris och konjunktur-

principer och förslag till åtgärder som återfinns i plan-

läget. Hur färdmedelsfördelningen förändras genom

handlingen både leder till ökade stadskvaliteter och en

föreslagna åtgärder har studerats med hjälp av ett

mer hållbar stad. Det är i sin tur en förutsättning för

simuleringsverktyg.

att uppnå samhällsekonomiska nyttor och en ekonomisk hållbarhet.

Planförslaget påverkar i viss mån färdmedelsfördelningen för resor till och från Linköpings stadskärna.
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Med en attraktivare kollektivtrafik med högre turtäthet

• Förändringar på Stångebro och Tullbron får kon

och kortare restider förväntas andelen kollektivtrafik-

sekvenserna att trafikflödena på Kallerstadsleden

resor öka och andelen biltrafik minska. Bedömningen

sannolikt ökar.

är att cykelandelen påverkas i en mindre utsträckning
• Reduceringen av Östgötagatans roll som genomfarts-

vilket kan förklaras med att cykelavståndet till ett nytt
resecentrum blir något längre för de flesta invånarna

led bidrar till minskad trafikmängd, men leder

och att fler därför väljer kollektivtrafik.

istället sannolikt till en ökad trafikvolym på
Industrigatan.

För innerstaden minskar bilanvändandet jämfört med
dagsläget, men är fortsatt högre än bilresorna till och

Cykeltrafiken kommer att förändras i och med att

från stadskärnan. Detta beror på att det är närmare

dagens stråk kommer att få fler användare. Framförallt

till den yttre ringleden vilket gör det lättare att åka bil.

förväntas de primära cykelstråken in mot stadskärnan

En bidragande faktor till att andelen kollektivtrafik-

att öka. Simuleringar visar att nya broar över Stångån

resor ökar bedöms vara att kollektivtrafikresorna blir

ökar cykelresandet i öst-västlig riktning i innerstaden,

snabbare.

framförallt över Stångån till det nya stationsläget.

Alla resor som passerar på gator igenom det så kallade

Trafiksäkerhet

centrumsnittet utan att ha ett ärende i innerstaden har

Bedömningen av planförslaget är att trafiksäkerheten

också analyserats. Detta har gjorts för att även kunna

kommer att öka, vilket skapar förutsättningar för mer

studera effekterna på genomfartstrafiken. Effekterna

stadsliv. Barriäreffekterna minskar genom färre bilar

av föreslagna åtgärder i innerstaden ger förhållandevis

på stadskärnans gator. Ombyggnationer ger inte bara

stora förändringar. Både andelen cykel- och kollektiv-

säkrare passager för oskyddade trafikanter utan också

trafikresor ökar medan genomfartsresor med bil

lägre hastigheter för biltrafiken. Bedömningen är att

minskar. Ökningen för kollektivtrafikresandet antas

lägre hastigheter framförallt förbättrar trafiksäker-

bland annat bero på flytten av resecentrum, vilket

heten för barn och unga. En korsningsutformning

ger fler passager av centrumsnittet. Minskningen av

enligt korsningsstrategin leder till en tydligare

genomfartsresor med bil ger högre framkomlighet för

utformning med högre trafiksäkerhet som följd.

alla trafikslag, främst för de bilister som bor eller har

Restidskvoter

ett ärende i innerstaden.

Restidskvoten är ett mått på förhållandet i restid

Trafikflöden

mellan två färdsätt, exempelvis en buss- och en bilresa.

Simuleringar för bil-, cykel-, och kollektivtrafik visar att

Konsekvensen av planförslaget blir att restidskvoten

störst förändring av trafikflöden kommer att ske i bilnä-

förbättras, främst för kollektivtrafiksresenären. Detta

tet, då flödena kommer att spridas ut i andra länkar.

beror både på kortare restid med kollektivtrafik men
också på längre restid med bil.

• Ombyggnad av Drottninggatan till kollektivtrafikgata innebär ökad biltrafik på, mer trafiktåliga,

I några studerande exempel minskar framtidens res-

Lasarettsgatan.

tidskvoter kraftigt för kollektivtrafiken och lite grann

188

TRAFIKPLAN FÖR LINKÖPINGS INNERSTAD / 6. KONSEKVENSBESKRIVNING

för cykelresor. Konsekvensen blir att kollektivtrafiken

ha fokus på hela resan, från start till slut. Det innebär

blir attraktivare med följden att fler väljer att resa

även att standarden på bytespunkter som till exempel

kollektivt.

cykelparkeringar och hållplatser föreslås öka.

Miljökonsekvensbeskrivning

Nationella miljökvalitetsmål

Inledning

Det nationella miljökvalitetsmålen God bebyggd miljö

Liksom den ekonomiska konsekvensbeskrivningen är

och Begränsad klimatpåverkan har bedömts vara

Trafikplanens miljökonsekvensbeskrivning en kom-

de miljökvalitetsmål som har särskild betydelse för

plettering till den som gjordes för ÖP-staden. Bedöm-

Trafikplanen.

ningen av vilka konsekvenser för miljön som Trafikplanen kan komma att medföra har således gjorts med

Begränsad klimatpåverkan: ”Halten av växthusga-

utgångspunkt i bedömningen av miljökonsekvenser av

ser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonven-

ÖP-staden.

tion för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som
innebär att människans påverkan på klimatsystemet

Sammanfattning av planförslaget och dess
miljökonsekvenser

inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och

Den utveckling som föreslås i Trafikplanen innebär en

livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för

förändring av Linköpings gatusystem för att bidra till

hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har tillsam-

Utvecklingsplanens mål om mer och bättre innerstad

mans med andra länder ett ansvar för att det globala

samt en mer hållbar färdmedelsfördelning.

målet kan uppnås”

i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras,

Utrymmet för gående och cyklister behöver öka på

God bebyggd miljö: ”Städer, tätorter och annan be-

bekostnad av biltrafikens utrymme i befintlig stads-

byggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö

miljö. Trafikplanens inriktningar kommer att ge mer

samt medverka till en god regional och global miljö.

plats och minskad restid för gående, cyklister och

Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas.

kollektivtrafikresenärer.

Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en lång-

Sammanfattningsvis föreslår planförslaget att fler

siktigt god hushållning med mark, vatten och andra

stadsgator skapas genom lägre hastigheter och att

resurser främjas”.

gaturummet disponeras på nya sätt där mer hållbara
färdsätt prioriteras. I de mest centrala delarna föreslås

Regeringen har fastställt tio preciseringar av miljö-

ett ökat samspel inom befintliga gaturum genom att

kvalitetsmålet God bebyggd miljö.

fler gator byggda i ett plan skapas. Planförslaget föreslår fler kopplingar för gående och cyklister över ån

• Hållbar bebyggelsestruktur

samt att fler trygghetsskapande åtgärder kommer till.

• Hållbar samhällsplanering
• Infrastruktur

Trimningsåtgärder i befintliga korsningar till förmån

• Kollektivtrafik, gång och cykel

för gående och cyklister föreslås. Det viktigaste är att

• Natur- och grönområden

189

59

60

TRAFIKPLAN FÖR LINKÖPINGS INNERSTAD / 6. KONSEKVENSBESKRIVNING

• Kulturvärden i bebyggd miljö

Nollalternativet

• God vardagsmiljö

I en miljökonsekvensbeskrivning bedöms effekterna

• Hälsa och säkerhet

mot ett nollalternativ, det vill säga hur miljön bedöms

• Hushållning med energi och naturresurser

påverkas om aktuellt planförslag inte genomförs.

• Hållbar avfallshantering

Det är nollalternativet som planförslaget och övriga
alternativ ska jämföras mot. Nollalternativet till denna

Linköpings kommun bidrar till en hållbar utveckling

miljökonsekvensbeskrivning utgörs av ÖP-staden med

med siktet om att vara en koldioxidneutral kommun

den tillhörande trafikstrategin. Nollalternativet utgörs

2025. Detta ska ske genom minskade utsläpp av fossil

även av de förslag som föreslås i Utvecklingsplanen.

koldioxid från energi- och transportsektorn, energieffektivisering samt ökad produktion av resurs- och

Miljöfaktor: Energianvändning

klimateffektiv el.

Befintliga förhållanden
För att bidra till miljömålet Begränsad klimatpåver-

Avgränsning av miljökonsekvensbeskrivningen

kan har Linköpings kommun antagit målet om att bli

Avgränsningen av denna miljökonsekvensbeskrivning

koldioxidneutralt 2025. Energianvändningen följs

utgår från avgränsningen för ÖP-staden men har

upp årligen genom indikatorerna energianvändning i

kompletterats med en analys av vilka faktorer som är

kommunens fastigheter, solelsproduktion samt själv-

aktuella att behandla inom denna plan. Bedömningen

försörjningsgrad av resurs- och klimateffektiv el.

är att det nationella miljömålet om God bebyggd miljö
har särskild betydelse med avseende på innehållet i

Knappt 30 % av invånarna i Linköping använder

Trafikplanen för Linköpings innerstad. Vid avgräns-

cykeln som sitt dagliga transportmedel enligt Resvane-

ningssamråd med länsstyrelsen gjordes bedömningen

undersökning 2014 (RVU 2014) och många cyklar året

att miljöfaktorerna Energianvändning samt Luftkvali-

om. Östgötatrafiken ansvarar för kollektivtrafiken i

tet och buller är viktiga att miljökonsekvensbeskriva.

hela regionen och bolaget använder enbart förnyelsebara bränslen, med framförallt biogas i Linköpings

Planen avser gator, cykelvägar och gångvägar som

innerstad. Kollektivtrafikresorna utgör cirka 10 % av

omfattas av det kommunala väghållarskapet, samt

totala antalet resor (RVU 2014).

busshållplatser, gatuparkering, cykelparkeringar och
de allmänna parkeringsanläggningarna.

I Linköping fanns det 432 bilar per 1000 invånare
2015. Andel miljöfordon följs upp årligen. 2015 var

Miljökonsekvensbeskrivningen har genomförts ur

andelen miljöfordon i Linköping 19 % enligt Trafik-

ett översiktsplaneperspektiv och är därför inte lika

analys definition av miljöbil (MB2007+MB2013) och

detaljerad som en miljökonsekvensbeskrivning som

Miljöfordonsdiagnos (Miljöfordon Syd och Bisnode).

genomförs under ett detaljplaneskede. Miljökonsekvensbeskrivningen återupprepar inte det som har

Eventuell betydande påverkan ÖP-staden

beskrivits i tidigare översiktsplaner, utan hänvisas

(nollalternativet)

istället till respektive översiktsplans miljökonsekvens-

Den totala energianvändningen från transporter

beskrivning.

förväntas inte att minska i reella tal, men använd-
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ningen av fossila bränslen förväntas minska fram till

förbrukning av fossila fordonsbränslen men kräver

2025. Enligt färdmedelsfördelningen som läggs fram i

samtidigt uppmärksamhet om hur elen produceras, att

Trafikstrategin ska biltrafiken minska från cirka 60 %

den är både resurs- och klimateffektiv.

till 40 % av den totala mängden resor. Under denna
period kommer dock befolkningen att öka.

Andra faktorer i omvärlden som påverkar energiförbrukningen och hushållens val av färdmedel är till ex-

Förändring och bedömning Trafikplanen

empel hur världsmarknaden förändras för fossila och

Helhetsbedömningen är att Trafikplanen kommer att

förnybara bränslen, hur skatter och styrmedel utfor-

tydliggöra hur arbetet med att uppnå ÖP-stadens mål

mas samt hur trenden med delandeekonomi och ökat

om färdmedelsförändring kan bedrivas. Trafikplanen

antal bilpooler utvecklas. Fler boende i innerstaden

främjar till exempel införande av bilpooler, effektivare

förväntas välja bort det enskilda bilägandeskapet och

utnyttjande av gatuutrymmet, införande av infarts-

istället använda bilpool eller kollektivtrafikens utbud.

parkeringar och kommer att möjliggöra plats för fler
laddstationer för elfordon.

Den samlade bedömningen är att Trafikplanen bidrar
till att energiförbrukningen från transporter minskar

Bedömningen är att Trafikplanen bidrar till att den

genom att kommunens mål om en förändrad färd-

totala energiförbrukningen från transporter är oför-

medelsfördelning uppnås. Andelen fossila fordons-

ändrad även när antalet invånare ökar. Detta genom

bränslen förväntas minska. Energiförbrukning från

att kommunens mål om en förändrad färdmedels-

markvärme kommer att öka men möjlighet finns att

fördelning uppnås – från biltrafik till kollektivtrafik

minska klimatbelastningen genom teknikutveckling.

och cykel/gång. Ökad andel förnybara bränslen och

Omvärldsfaktorer som teknikutveckling, styrmedel

elfordon förväntas i fordonsparken, vilket innebär

och nya förnybara bränslen kommer att påverka hur

lägre klimatpåverkan från transporter.

utvecklingen blir.

Ett ökat antal gator med markvärme samt markvärme

Pågående och fortsatt arbete

vid större bytespunkter för kollektivtrafik förväntas att

Det pågår många utvecklingsprojekt i innerstaden med

byggas ut, vilket ger en ökad fjärrvärmeförbrukning

att förbättra för cykeln i trafikmiljön. Några exempel

och därmed ökade koldioxidutsläpp. Markvärme i

som testas är cykelfältslösningar och cykelöverfarter.

gatumiljön ger snösmältning och minskad halkrisk,

Prioriterade huvudcykelstråk kommer att få högre

men innebär även att fjärrvärmeförbrukningen ökar

standard och skyltas samt märkas upp.

under den kallaste årstiden då behovet av fjärrvärme
är som högst. Användning av markvärme är inte ett

För att bidra till en ändrad färdmedelsfördelning arbe-

resurs- och klimateffektivt utnyttjande av resurser.

tar kommunen med projekt och aktiviteter för hållbart
resande riktat mot kommuninvånare. Smarta resan är

Ett ökat antal eldrivna cyklar och elfordon i samhället

ett koncept riktat till invånare i olika stadsdelar som

har tillkommit under de senaste åren och trenden

får prova på kollektivtrafik och elcykel. Det pågår även

ser ut att fortsätta. Detta gäller både cyklar, bilar och

flera projekt riktat till skolelever för att uppmuntra till

bussar. En ökad andel eldrivna fordon ger en minskad

att gå och cykla till skolan.
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Det pågår försök för att minska klimatpåverkan från

trafikbuller och luftföroreningar. Samtidigt innebär

markvärme genom att till exempel använda retur-

planerna en inriktning mot en förändrad färdmedels-

värmen från både fjärrkyla och fjärrvärme.

fördelning, till förmån för andra färdmedel än bilen,
vilket kan minska problemet och bidra till en bättre

Arbete pågår med att genomföra åtgärder för att nå

stadsmiljö med hänsyn till både luftkvalitet och trafik-

målet om en koldioxidneutral kommun 2025.

buller.

Miljöfaktor: Luftkvalitet och trafikbuller

Inriktningen i Utvecklingsplanen och ÖP-staden

Befintliga förhållanden

innebär att huvudgator innanför yttre ring omvandlas

Linköpings kommun har i olika omgångar sedan slutet

till stadsgator med lägre hastigheter. Detta bedöms

av 1960-talet genomfört luftkvalitetsmätningar. Idag

medföra att andelen bilar minskar på dessa gator, med

genomförs mätningar av sot, svaveldioxid, kvävedioxid

minskade bullernivåer och förbättrad luftkvalitet som

och flyktiga organiska ämnen (VOC) i så kallad urban

följd.

bakgrund. Partiklar, PM10, mäts i gaturum.
Förändring och bedömning Trafikplanen
I Linköping är det framförallt den motorburna trafiken

I Trafikplanen fördjupas många av de inriktningar

som bidrar till luftföroreningar. Den luftförorening

som satts upp i tidigare planer. Trafikplanen bedöms

för vilken höga halter har uppmätts är partiklar, PM10.

i huvudsak inte innebära några större förändringar

Det är framförallt på vårvintern och endast i enstaka

på luftkvaliteten och trafikbullernivåerna i jämförelse

gatumiljöer med starkt trafikerade gator som höga

med den bedömning som gjorts för ÖP-staden, Trafik-

partikelhalter har uppmätts.

strategin och Utvecklingsplanen.

Bullernivåerna är som högst i innerstadens gaturum

Planförslaget ger förutsättningar för att minska bil-

med höga trafikflöden. Utsatta gaturum där det idag är

trafiken i innerstaden samt gör det lättare och mer

relativt höga partikelhalter och mycket trafikbuller är

attraktivt för gående och cyklister som tilldelas mer

exempelvis Hamngatan och Drottninggatan.

utrymme i den utvidgade innerstaden. Färre bilar
innebär lägre bullernivåer och mindre utsläpp av

Linköpings kommun arbetar i enlighet med förord-

luftföroreningar.

ningen om omgivningsbuller (SFS 2004:675), vilket
innebär att trafikbuller kartläggs och att åtgärds-

I Trafikplanen lyfts lägre hastighet och mer grönska

program tas fram med femårsintervall.

fram som viktiga stadskvaliteter som bör utvecklas.
Lägre hastigheter innebär lägre trafikbullernivåer. Mer

Eventuell betydande påverkan ÖP-staden

grönska i innerstaden kan fungera som en barriär för

(nollalternativet)

trafikbullret och, trots att det inte minskar det faktiska

Utvecklingsplanen och ÖP-staden innebär en utvidgad

bullernivåerna, minska det upplevda bullret. Vege-

innerstad. En ökad befolkning och förtätning av inner-

tation i stadsmiljön kan också ha en positiv effekt på

staden innebär trängre gaturum och fler människor

luftkvaliteten då vegetation, särskilt vissa trädsorter,

på liten yta, det kan innebära ökad exponering för

har förmågan att binda olika luftföroreningar.
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Trafikplanen kan innebära att vissa gator som exem-

dessa gaturum som följd. Bullerutredningar genomförs

pelvis Tornbyvägen i utkanten av den utvidgade inner-

vid detaljplaneläggning.

staden får en ökad trafikmängd då biltrafiken flyttar
längre ut från innerstaden. Detta kan till viss del

Linköpings kommun arbetar för att förbättra luftkva-

innebära att innerstadens trafikproblem flyttar till

liteten genom Åtgärdsprogram för partiklar PM10

dessa leder istället. Dessa gator bedöms dock vara mer

(antaget 2014). Programmet föreslår åtgärder för

trafiktåliga, men det krävs vidare analyser över hur

att minska halten av partiklar genom att begränsa

trafikflödena förändras i samband med detalj-

biltrafiken på utsatta gator, sänkt hastighet, minskad

planeläggning.

användning av dubbdäck informationskampanjer,
ny städteknik med mera. Bedömning av luftkvalitet

Något som på sikt kan spela roll är en framtida teknik-

genomförs, liksom för buller, vid detaljplaneläggning.

utveckling med exempelvis en ökad andel eldrivna
fordon. Utvecklingen pekar mot allt tystare fordon
med nya reningstekniker för att förhindra utsläpp. Nya
tekniker inom exempelvis däcktillverkning och beläggningar kan innebära en minskad andel PM10-partiklar
i innerstaden.
Pågående och fortsatt arbete
Linköpings kommun arbetar aktivt i planeringen för
att förhindra att det uppstår problem med buller eller
luftföroreningar. Tillägg till Gemensam översiktsplan för Linköping och Norrköping, samt Miljö- och
riskfaktorer i Linköpings kommun utgör här ett stöd i
planeringen genom att ange de lagar, förordningar och
andra riktlinjer som kommunen skall förhålla sig till,
samt anger kommunens egen inriktning för buller och
luft i fortsatt planering.
Kraven som ställs inom förordningen om omgivningsbuller (SFS 2004:675), som Linköpings kommun
arbetar efter, innebär även i framtiden åtgärder för att
motverka bullriga miljöer.
Redan genomförda åtgärder som bedöms ha relevans
är implementeringen av Hastighetsplan för Linköpings kommun. Planen har inneburit en hastighetssänkning på många gator med begränsning av bullret i
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7. Riksintressen

Enligt miljöbalken 3 kap ska områden som är av riks-

ut 2017-02-28. Enligt direktiven skulle utredaren

intresse skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada

föreslå ett system som inte leder till onödiga inskränk-

riksintresset. Av översiktsplanen ska det enligt plan-

ningar i användningen av mark- och vattenområden,

och bygglagen 3 kap 5§ framgå hur kommunen avser

som är rättssäkert, enkelt, överskådligt och begripligt

att tillgodose riksintressena.

och där avvägningar kan göras mellan riksintressen
och tillgodoseendet av bostadsförsörjningsbehovet.

Inom den framtida utvidgade innerstaden i Linköping

Linköpings kommun är, i likhet med många andra

finns riksintressen för kulturmiljövård, friluftsliv,

remissinstanser bl a Sveriges Kommuner och Lands-

kommunikationer, luftfarten och totalförsvaret.

ting, frågande mot utredningens förslag.

Kommunen har redovisat sin syn på riksintressena
i bilagan Riksintressen i Linköpings kommun, som

När detta skrivs (februari 2017) finns alltså stora

hör till den 2010 antagna översiktsplanen Gemensam

oklarheter när det gäller utformningen av ett nytt

översiktsplan för Linköping och Norrköping.

riksintressesystem. Linköpings kommun kommer att
ta ställning till det fortsatta arbetet med riksintressen

Sedan kommunens beslut 2010 har några föränd-

efter det att riksdagen fattat beslut om ett nytt riks-

ringar skett avseende statens anspråk på riksintres-

intressesystem och en översyn av nuvarande riks-

sen. Trafikverket har beslutat om val av korridor för

intresseområden genomförts.

Ostlänken. När översiktsplanen antogs 2010 var detta
beslut inte fattat. Trafikverket har också gjort ändringar

Nedan redovisas riksintressena inom berört område av

beträffande avgränsning av riksintresset Linköpings

Trafikplan för Linköpings innerstad. Dessutom görs

flygplats. Försvarsmakten har redovisat nya beskriv-

en kortfattad redovisning av hur kommunen avser att

ningar och avgränsningar av totalförsvarets riksintres-

tillgodose riksintressena.

sen. Vissa förändringar av riksintresseområdena för
naturvård har också skett. Dessutom pågår översyn av

Riksintressen för kulturmiljövården

flera andra riksintressen.

Linköpings stadskärna
Översiktsplan för staden Linköping har som inrikt-

Saabs flygplats är riksintresse för luftfart, d.v.s. civil

ning att ett bevarande av stadskärnans kvaliteter

flygverksamhet. Bullerstörningarna från den civila

är grundläggande och att framtida förändringar i

flygverksamheten är emellertid av liten omfattning och

huvudsak ska bidra till att förstärka och utveckla den

innebär inte någon begränsning för bostadsbyggande

karaktär som redan finns. De kulturhistoriska värdena

i innerstaden. Under 2015 utreddes om Saabs flygfält

ska brukas och ses som en tillgång. Det tematiska

ska bli riksintresse för industriell produktion.

tillägget Trafikplan för Linköpings innerstad innebär
ingen förändring i detta synsätt.

Den så kallade Riksintresseutredningen (Planering
och beslut för hållbar utveckling – Miljöbalkens hus-

Kommunen vidhåller den avgränsning och de rekom-

hållningsbestämmelser, SOU 2015:99) överlämnades

mendationer som länsstyrelsen och kommunen kom

till Miljö- och energidepartementet i december 2015.

överens om i samband med upprättandet av Översikts-

Utredningen har skickats på remiss - remisstiden gick

plan för Linköpings innerstad, 1995. Detta innebär
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Riksintresse för kulturmiljövården, Linköpings stadskärna.

att nedanstående rekommendationer kommer att vara
vägledande vid prövning av detaljplaner, områdes-

form, taklutning, material och färger bör harmoniera med omgivningen.

bestämmelser, bygglov, rivningslov och marklov inom

4. Befintliga byggnader av kulturhistoriskt eller miljö-

det avgränsade riksintresseområdet.

mässigt värde** får inte förvanskas. Sådana bygg-

1. Befintliga gatusträckningar, befintliga kvarters-

nader skall underhållas så att deras särart bevaras.

indelningar och befintliga kvarterslinjer bör i

Ovan nämnda byggnader bör inte rivas.

huvudsak bibehållas. Gatuöverbyggnader, till

5. Förändringar av torg och gaturum (markbeläggning,

exempel inglasningar och broar, bör undvikas.

belysning, möblering, träd m m) bör prövas med

2. Parker, alléer och grönytor av kulturhistoriskt

hänsyn till de kulturhistoriska och miljömässiga

värde* bör bevaras. De gatuträd och träd på kvartersmark som har betydelse för stadsbilden, bör bevaras.
3. En ny byggnad bör i regel placeras i tomtgräns

värdena.
6. Vid prövning av väsentliga förändringar enligt
punkt 1-5 bör samråd ske med antikvarisk expertis.

mot gata. Byggnaden bör ej vara högre än om-

*) Med ”parker, alléer och grönytor av kulturhistoriskt
värde” avses de parker, alléer och grönytor som markerats

givande bebyggelse. En byggnads proportioner, tak-
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2. Gamla Tullhuset
Färdigställt 1876 efter stadsbyggmästare Henrik
Elfwings ritningar.
3. Stångs magasin
Stångs magasin har använts som magasin under
kanaltiden, inte minst med koppling till Göta kanal.
Byggnaden är uppförd som kvarn i början av 1800talet men förlorade när Stångåns vattensystem
anlades förutsättningen att fungera som kvarn.
Stångs magasin ingår även i riksintresset för
Linköpings stadskärna.
Stångs magasin.
på kartan ”Riksintresset Linköpings stadskärna”.
**) Med ”Befintliga byggnader av kulturhistoriskt eller miljömässigt värde” avses de byggnader som fått markeringen
”kulturhistoriskt mycket värdefull byggnad” eller ”kulturhistoriskt eller miljömässigt värdefull byggnad” på kartan
”Riksintresset Linköpings stadskärna”.

4. Stångåns vattensystems nuvarande så kallade gästhamns byggnad, det vill säga byggnaden sydväst
om Stångs magasin.
Avvägningar mellan Stångåns vattensystem/riksintresse för kulturmiljö och Ostlänken/riksintresse för
kommunikationer kommer att göras i det fortsatta
arbetet med bland annat järnvägsplan och detaljplaner.

Stångåns vattensystem

Kommunen anser inte att motstående riksintressen

Kommunens rekommendationer för att tillgodose

bör hindra utbyggnad av riksintresset Götalands-

riksintresset för kulturmiljövård är: ”För att bibehålla

banan/Ostlänken.

kanalområdets värde från kulturhistorisk synpunkt
ska byggnader och tekniska anläggningar från den tid
då kanalen anlades eller hade betydelse för varutransporter och som hört samman med kanalverksamheten bevaras och underhållas. Säkerställande ska ske
genom byggnadsminnesförklaring eller planläggning.”
För sträckan Stångebro-Gumpekullabron har riksintresset preciserats till att innefatta:
1. Kajerna vid Nya Hamnen
Den västra stranden på sträckan Stångebro –
Gumpekullabron är i sin helhet stenskodd. Här
finns också stentrappor, pollare och förtöjningsringar av järn. Dessa anläggningar utgör den så
kallade Nya hamnen, som togs i bruk 1867 och utvidgades 1881.

Den stenskodda kajen på västra stranden av Stångån.
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Riksintresse för kulturmiljövården. Kartan redovisar statens
anspråk 2014. Linköpings kommun anser att dessa avgränsningar
i många fall är alltför omfattande och att de bör ses över i
samband med att detaljplaneläggning eller andra åtgärder
aktualiseras. För Linköpings stadskärna och Kinda kanal, sträckan
Stångebro-Gumpekullabron, har dock precisering redan gjorts.

rnga

Riksintresse för naturvården. Statens anspråk och Linköpings
kommuns syn enligt beslut 2010.
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Riksintresse för friluftslivet. Statens anspråk och Linköpings
kommuns syn enligt beslut 2010.
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Göta kanals vattensystem
För avsnittet från Roxen till Nya hamnen, det vill säga
till och med Stångs magasin, överlappar Göta kanal
och Stångåns vattensystem varandra. De värden som
redovisas under preciseringen av riksintresset Stångåns
vattensystem tillgodoser även riksintresset Göta kanals
vattensystem.

Riksintresse för friluftslivet
Stångåns vattensystem
Kommunens rekommendationer för att tillgodose
riksintresset för friluftsliv är:
”För att tillgodose friluftslivets intressen ska möjligheterna att röra sig utmed stränderna, till exempel
genom strandpromenader, bibehållas och utvecklas
inom den befintliga staden och tillgodoses i samband
med utbyggnad av staden”.

Göta kanals vattensystem
Kommunens rekommendationer för att tillgodose riksintresset för friluftsliv är: ”För att tillgodose friluftslivets intressen ska möjligheterna att röra sig utmed
stränderna, till exempel genom strandpromenader,
bibehållas och utvecklas inom den befintliga staden
och tillgodoses i samband med utbyggnad av staden”.

Riksintresse för totalförsvaret
Malmens flygfält utgör riksintresse för totalförsvaret.
Riksintresset har en omgivningspåverkan dels i form
av buller, dels i form av hinderfrihet. Influensområdet
för buller ligger utanför aktuellt planområde. Vad
gäller höga objekt, 20 m och högre utanför samlad
bebyggelse och över 45 m inom samlad bebyggelse, är
hela landets yta influensområde enligt Försvarsmakten.
Plan- och bygglovsärenden som rör sådana höga
objekt ska remitteras till Försvarsmakten. Kommunen
har inte accepterat att hela kommunen är influensområde för höga objekt.

Strandpromenad utmed Stångån.
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Korridor för Ostlänken. Trafikverkets anspråk 2014 och Linköpings kommuns
syn enligt beslut 2009.

Väg. Trafikverkets anspråk 2014 och Linköpings kommuns syn
enligt beslut 2010.
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Flyghinderhöjd. Linköpings kommuns syn enligt beslut 2010. Data från Luftfartsverket 2016.

Civil flygplats, omgivningspåverkan. Linköpings kommuns syn enligt beslut 2010.

Civil flygplats, riksintresseområde. Linköpings kommuns syn enligt beslut 2010.

Civil flygplats, riksintresseområde. Trafikverkets anspråk 2014.

Utredningsområde för Götalandsbanan. Trafikverkets anspråk 2014 och
Linköpings kommuns syn enligt beslut 2010.
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Kartan redovisar den kompletterande järnvägsutredningens utredningsområde. Trafikverket 2014.

Riksintresse för kommunikationer

Kompletterande järnvägsutredning Ostlänken

Luftfarten

Trafikverket genomförde under 2013-2014 en Kom-

Saabs flygfält är av riksintresse för luftfarten. Inga

plettering till järnvägsutredning Ostlänken, för

åtgärder som hindrar flygtrafik enligt gällande tillstånd

centrala Linköping sträckan Malmskogen-Glyttinge

bör tillåtas inom riksintresseområdet. Riksintressets

(utställningshandling, februari 2014). Syftet med

avgränsning består dels av själva flygplatsområdet,

utredningen var att studera Ostlänkens hela sträck-

dels av influensområdet, det vill säga den yttre gränsen

ning genom centrala Linköping inklusive möjligheten

av den sammanlagda ytan av flygplatsens hinder-

att förlägga banan under mark. I den kompletterande

begränsande yta och bullerbegränsande yta. Beträffande

utredningen studerades fyra korridorer. Utrednings-

hinderfrihet redovisas influensområdet i kartan. Be-

området omfattar sträckan mellan Malmskogen och

träffande flygbuller kommer Boverkets allmänna råd

Glyttinge, vid Malmslättsvägen.

för flygbuller, det vill säga bland annat FBN 55 dBA,
att tillämpas. Influensområdet redovisas i kartan.

Kommunfullmäktige i Linköping har mot bakgrund av
den kompletterande järnvägsutredningen fattat beslut

Järnvägen

om att förorda en tunnellösning. Med anledning av

Järnvägarna Södra stambanan, Götalandsbanan/

detta är korridoralternativ C utgångspunkt för Trafik-

Ostlänken samt regionbanorna Linköping-Hultsfred

plan för Linköpings innerstad.

inklusive terminalanläggningar och bangårdar utgör
riksintressen. Järnvägarna ska skyddas mot åtgärder
som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av dem. Götalandsbanans/Ostlänkens korridorer
redovisas på kartan. Kommunen anser inte att motstående riksintressen bör hindra utbyggnad av riksintresset Ostlänken/Götalandsbanan.
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Bilaga 1
Planförutsättningar
Sammanfattning av dagens kvaliteter
och brister

telseytor. Detta har bland annat lett till låg trafiksäker-

Följande kapitel redovisar framstående brister och

stadsmiljö för gående. Många gator har få entréer och i

kvaliteter som har identifierats under analysarbetet av

princip inga kvällsaktiva lokaler.

het för cyklister, bullerproblem och en mindre trygg

aktuella förhållanden.
I Linköpings befintliga innerstad är gatuutrymmet

Kvaliteter

begränsat. Gaturummen kan sällan göras bredare och

Innerstadens gatunät karaktäriseras av en väl tillgänglig

möjligheten att skapa helt nya gator saknas oftast i en

stadskärna, då den kopplar sig till långa centrala

befintlig innerstad. Varje trafikslag tenderar att efter-

gatustråk i flera väderstreck, vilket ger en naturlig

fråga mer utrymme än vad som finns att tillgå, vilket

potential för såväl genomströmning som för mötes-

leder till att prioriteringar av gatuutrymmet behöver

platser. Utanför stadskärnan karaktäriseras en rumslig

göras.

hierarki mellan långa centrala gator, med en kopplande funktion och mer renodlade lokala stadsrum.

Många av innerstadens korsningar har utformnings-

Exempel på centrala gator med en kopplande funktion

mässigt primärt dimensionerats för motorburen trafik

är Malmslättsvägen och Nya Tanneforsvägen. Dessa

och dess framkomlighet, vilket har lett till en mindre

gator utgör, med rätt förvaltning, en stor användnings-

attraktiv stadsmiljö för icke motorburen trafik. Ett

potential för såväl gående som cyklister.

exempel på en sådan utformning är korsningen Hamngatan-Drottninggatan där väntetiderna för gående är

De gator i Linköpings stadskärna som har omvandlats

långa, trottoarutrymmet är begränsat och cyklister

till gångfartsmiljöer har gett resultat. Dessa gator ger

saknar separat utrymme. Ett annat exempel på en

goda förutsättningar för ett bättre stadsliv, en högre

överdimensionerad korsning är Abiskorondellen, vars

tillgänglighet till handel och upplevs som trafiksäkra.

dimensioner i sin tur lett till mindre gena rörelser för

Att gångfartsgatorna dessutom har installerat mark-

gående och cyklister än för den motorburna trafiken.

värme medför färre halkolyckor. Markbeläggningen
och gångfartgatornas småskaliga dimensioner förefaller

Idag fungerar inte samspelet mellan gående och

också skapa en god balans mellan gående och cyklister

cyklister tillfredsställande och möten mellan dessa

samt ger möjligheter till att socialt utbyte uppstår.

trafikslag upplevs vid många platser som otrygga.
Många gående upplever att cyklisternas hänsynstagande

Kollektivtrafiken har gena och centrala stråk som

i trafiken behöver öka. Vid Stora torget, Trädgårds-

angör innerstadens mest centrala torg. Tillgänglig-

torget och Köpmansgränd medför kollektivtrafikens

heten till kollektivtrafiken är god med korta gång-

infrastruktur barriäreffekter, vilket framförallt begrän-

avstånd till hållplatserna i stadskärnan.

sar gåendes rörelsefrihet och den upplevda trafiksäkerheten. Detta är särskilt problematiskt då dessa

Brister

platser har stor stadslivspotential. En trafiknätsanalys

Mindre attraktiva stadsmiljöer återfinns idag längs

har gjorts som visar på ett behov av fler kopplingar

flera huvudgator och orsakas ofta av snålt tilldelat

över Stångån och till Linköpings södra stadsdelar för

utrymme för trottoarer, cykelbanor, grönska och vis-

gående och cyklister.
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Hamngatan.

En tillbakablick
Linköping är en stad med lång historia, där innerstaden har växt fram och formats över tid. Staden har
vuxit med tydliga årsringar och har på 1900-talet fått
en allt glesare bebyggelsestruktur, vilken har tagit
mycket mark i anspråk. När Drottningbron stod klar
i mitten av förra århundradet fick Drottninggatan en
ny funktion i form av riksvägstrafik som då flyttades
från Storgatan. 1956 öppnades den nya genomfarten
genom staden och vidare över Drottningbron då
Drottninggatsbacken stod klar som sista etapp. I och
med detta upphörde Storgatan att efter trehundra år

Storgatan.

utgöra huvudleden genom Linköping.
Vid sidan av bostadsbristen var trafikfrågorna efterkrigstidens största problem för Linköping, eftersom
antalet bilar i staden tolvdubblades under 1950- och
1960-talen. En grundtanke i 1952 års Trafikplan var att
utveckla Hamngatan, Drottninggatan, Vasavägen och
Västra vägen till en gaturingled. En omedelbar följd
blev att Järnvägsgatan knöts samman med Hamngatan.
Linköping framstår som en av Sveriges bäst bevarade

S:t Larsgatan.

medelstora stadskärnor och en förklaring till detta är
att inga breda trafikleder har dragits genom stadskärnan. Än idag finns en skyltad centrumring runt
stadens mest centrala del, men där Lasarettsgatan har
ersatt Drottninggatan som tidigare var en länk i den
ursprungliga centrumringen.
Den senaste stora trafikomläggningen i innerstaden
skedde för mer än 40 år sedan då de mest centrala
delarna av Storgatan och S:t Larsgatan omvandlades
till bussgata 1976. Sedan dess har inga strukturella
förändringar på innerstadens gatunät skett och än idag
nyttjas Stora torget och Trädgårdstorget som hållplat-

Trafikplan från 1970-talet.

ser för tätortstrafiken.
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Analys över hur välintegrerat och tillgängligt dagens gatunät är.

Kommunikationer

tåg- och busstrafik förekommer också. De regionala

Linköpings position i Östergötlands geografiska

kopplingarna utgörs av både bil- och järnvägar, varav

centrum ger ett bra strategiskt läge för resor till och

de största regionala förbindelserna är:

från staden. Det finns också en förhållandevis stor

• Södra stambanan

arbetsmarknad med många större arbetsplatser, så-

• E4

som exempelvis Saab och Universitetssjukhuset. 2014

• Riksväg 23, 34 och 35

hade Linköpings kommun en inpendling på ca 18 500
personer och en utpendling på 10 500 (Linköping

Tillgänglighet

kommun 2017). Då Linköping, tillsammans med

I Linköping finns ett sammanhängande gatunät i

Norrköping, växer kommer kraven på möjligheten till

stadskärnan, vilket är en förutsättning för en god

pendling att öka och med det också själva resandet.

tillgänglighet. Utöver dessa finns flera väl tillgängliga

Det är sällan avståndet som avgör antalet pendlare,

huvudgator inom innerstaden. Söder om stadskärnan

utan restiden.

saknas dock tydliga stråk, vilket talar för att upplevelsen av närhet till stadskärnan känns betydligt lägre här

Linköping har både internationella och regionala

än i övriga delar av innerstaden.

förbindelser med omvärlden. Den internationella
förbindelsen utgår från Linköping City Airport med
flyg till Amsterdam och Köpenhamn. Internationell
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Gångflödespotential.

Gång- och cykelflödespotential

sammanhängande gatunät. Störst gångflödespotential

Gång- och cykelflödespotential är ett begrepp som

finns längs S:t Larsgatan, Storgatan och Snickare-

beskriver en gatas möjlighet till stora gång- och cykel-

gatan. Även stråk som Östgötagatan, Lasarettsgatan

flöden och beräknas utifrån stråkens genhet samt var

och norra S:t Larsgatan har en stor gångflödespotential

människor bor, arbetar och studerar.

beroende av dess närhet till större attraktionspunkter
och gatornas genhet i stadsstrukturen.

Gångflödespotentialen är idag hög i stadskärnans
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Cykelflödespotential.

Idag finns ett nät av sammanhängande, gena och

vägen ett potentiellt viktigt stråk. Även Östgötagatan-

potentiellt välanvända cykelstråk. Från sydväst utgör

Kaserngatan förefaller ha stor cykelflödespotential.

Grenadjärsgatan ett potentiellt välanvänt cykelstråk

Eftersom framkomlighet och trafiksäkerhet inte

vilket beror på gatans läge i staden och dess kopplingar

behandlas på de enskilda länkarna, avser analysen

till stadens övriga nät. Från väster till öster utgör

främst de potentiella gång- och cykelflödena, d.v.s. om

Malmslättsvägen-Storgatan-Nya Tanneforsvägen ett

alla stråk var rätt förvaltade och lika framkomliga samt

annat viktigt stråk. Söderut utgör S:t Larsgatan-Vist-

säkra.
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Social trygghet.

Social trygghet

(Polismyndigheten 2005). Människor som rör sig

Med social trygghet menas människors upplevda känsla

längs gatan, kvällsaktiva verksamheter i lokaler längs

av trygghet i stadsmiljön, under främst kvällstid.

gatuplanet med glasade eller på andra sätt aktiva

Den viktigaste förutsättningen för trygghet är, enligt

fasader är alla en del av en informell övervakning av

rapporten Botryggt 05, närvaron av andra människor,

stadsrummet och bidrar till en ökad trygghet. Orienter-

kvällsaktiva verksamheter, bostadsentréer mot gatan,

barheten och överblicken i gatunätet är andra viktiga

vägvalsfrihet och orienterbarhet/överblickbarhet

förutsättningar för att åstadkomma en känsla av trygg-
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het. Ytterligare omständigheter för ökad trygghet kan
vara att omgivningen är tydligt överblickbar och att

Fotgängare-fotgängare

det är korta avstånd mellan korsningar.
Fotgängare-cyklist

Kartan visar på generellt sett goda förutsättningar för
social trygghet i stadskärnan, samtidigt som gatorna

Fotgängare singel

mellan stadskärnan och omgivande stadsdelar i många
fall har låg potential för social trygghet. Ett flertal
gator och vägar leder genom omgivningar med relativt

Fotgängare-motorfordon

sett få entréer och i princip inga kvällsaktiva lokaler.

0

Utanför stadskärnan råder dessutom låg bebyggelse-

200

300

400

Måttligt skadade

Allvarligt skadad eller död

täthet, vilket ger svaga förutsättningar för informell

100

Lägre skadegrad

övervakning av människor i det offentliga rummet.

Trafiksäkerhet

Skadade fotgängare.

I Linköpings innerstad sker en övervägande majoritet
av alla gångolyckor längs trottoarer. Bland alla singel-

Cyklist-cyklist

olyckor med gående inblandade tenderar, i en tredjedel av fallen, halka under vintertid utgöra den främsta

Cyklist-motorfordon

orsaken. De flesta av innerstadens trafikolyckor går
att koppla till drift- och underhållsfrågor. Olyckor där
gående har varit inblandade sker framförallt i stads-

Cyklist-gående

kärnan, medan cykelolyckor är mer jämnt utspridda
i hela innerstaden. En ytterligare iakttagelse är att
antalet registrerade olyckor mellan gående och

Cyklist singel

cyklister är mycket få och till skillnad från olyckorna

0

där gående skadar sig sker de flesta cykelolyckor vid
korsningspunkter. Trafikolyckor där endast biltrafik är
inblandad med allvarlig utgång sker ytterst sällan inne

Död eller allvarligt skadade

100

200

300

400

Måttligt skadade

Lägre skadegrad

i stadskärnan, utan inträffar ofta längre ut i trafiksystemet.

Skadade cyklister

Framkomlighet
Idag tar det generellt sett längre tid att åka kollektivt

visat sig vara konkurrenskraftig i vissa resrelationer

till och från Linköpings stadskärna än att åka bil.

gentemot bilen, framförallt vad gäller resor upp till ett

Linköpings innerstad har inga större framkomlighets-

par kilometer inom staden.

problem för biltrafik, men under rusningstid kan viss
fördröjning förekomma. Innerstadens cykeltrafik har
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Trafikflöden
Idag finns ingen heltäckande bild över gångflödena i
innerstaden, varpå den beräknade gångflödespotentialen endast beskriver potentialen till stora gångflöden
för en gata om den vore förvaltad på ett attraktivt sätt.
Figuren till vänster redovisar dagens cykelflöden
på olika gatuavsnitt, där främst Hunnebergsgatan,
Malmslättsvägen, Klostergatan och Snickaregatan har
stora cykelflöden idag.
Kollektivtrafikresorna utgör ca 13 % av det totala antalet resor i kommunen. I innerstaden är S:t Larsgatan det stråk som har flest kollektivtrafikresenärer.
Vasavägen och Malmslättsvägen är också betydelsefulla kollektivtrafikstråk i innerstaden. Även Östgötapendeln är viktig för innerstadens kollektivtrafiklösning.

Uppskattning av dagens cykelflöden.

Biltrafiken nyttjar till stor del stadens huvudgator,
vilket medför en hög trafikbelastning som hämmar
potentiell stadslivsutveckling. Drottninggatan,
Järnvägsgatan, Hamngatan och Malmslättsvägen tillhör de gator i innerstaden med högst biltrafikvolymer.

Framtidsspaning
En stad är i ständig förändring och denna utveckling
får följdeffekter på invånarnas resbehov och val av
färdmedel. Nya förutsättningar, behov och utmaningar
kommer att uppstå. Globala megatrender som globalisering, digitalisering och en åldrade befolkning kommer även att påverka Linköping, varpå nya typer av
mobilitetstjänster väntas efterfrågas.
När Linköping växer ökar behovet av fler resor längs
Uppskattning av antalet kollektivtrafikresenärer inom de mest
vältrafikerade kollektivtrafikstråken idag.

befintliga gator. Det betyder inte att antalet resor per
person kommer att öka, då digitalisering och nya typer
av mobilitetstjänster generellt innebär ett minskat
resebehov.
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Framtidens innerstad kommer inte bara att bestå av
fler människor, utan en högre andel barnfamiljer. En
större andel av dagens unga vuxna väljer att bo kvar i
en innerstadstadsmiljö även under deras barns första
år, vilket framförallt är tydligt i större städer. En ytterligare trend är att Linköpings kommun idag ser att allt
fler högstadieelever efterfrågar skolor som är lokaliserade i innerstaden, vilket betyder att fler unga
kommer att vistas och röra sig i Linköpings innerstad.
Delningsekonomi är en framväxande trend och i takt
med att bilpooler och andra typer av mobilitetslösningar etablerar sig kommer allt färre att äga sina
bilar. Att även privatleasing av bilar ökar kraftigt,
tyder på en sådan inriktning. Bilen som statussymbol
bedöms minska vilket i sin tur kan leda till att fler
grupper i samhället kommer kunna tänka sig att gå,
cykla eller åka kollektivt.

Uppskattning av dagens biltrafikflöden.

Självkörande bilar som ”kommunicerar” med varandra

porterar hem tunga varor åt kunden. Hemleverans av

och som drivs med hållbara drivmedel är också ett

matvaror är en annan tydlig trend som möjliggör att

inslag i framtiden. Självkörande bilar och nya typer

fler inte behöver äga en bil och att nya logistiklösningar

av trafiksignaler förväntas leda till att fler kommer

med en högre samlastningsgrad kan etableras.

fram. Ett exempel är att nya typer av trafikljus bland
annat kan prioritera cyklister när det regnar. Elcykelns

Kravet på korta leveranstider, en omedelbar access och

utveckling är ett annat tydligt exempel som både är

korta ledtider medför nya utmaningar och påfrestningar

en utmaning och tillgång för staden. Med hjälp av

för innerstaden. Framtidens utmaningar är svåra

elcykeln ökar cyklisternas medelhastighet och fler

att förutspå och en flexibilitet samt beredskap inför

kan även tänka sig använda olika typer av lastcyklar i

det oväntade behöver finnas. 24-timmarsekonomi,

framtiden. Stadens cyklister är redan idag en hetero-

innebärande att allt fler invånare är aktiva under

gen grupp och denna utveckling tros fortsätta. Dels

en större del av dygnet, är något som växer sig allt

cyklar fler högre upp i åldrarna, dels väljer fler att bli

starkare globalt sett och kan leda till att trafikbelast-

vanecyklister och cyklar således året om.

ningen sprids ut över en större del av dygnet. Detta ger
förutsättningar till att skapa trygga stadsmiljöer under

Den ökande e-handeln kan vara en faktor som påverkar

en större del av dygnet.

stadskärnans butiksutbud, stadens resmönster och
logistiklösningar. Trenden går mot fler små butiker
med funktionen av en visningslokal som sedan trans-
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Bilaga 2
Viktiga utgångspunkter
I följande bilaga presenteras de
viktigaste utgångspunkterna och
planeringsprinciperna för Trafikplanen.

Antagna mål och planhandlingar
Utvecklingsplan för Linköpings innerstad
Den övergripande intentionen för Linköpings kommuns (2016) Utvecklingsplan för Linköpings innerstad är mer och bättre innerstad. Visionen grundar
sig i föreställningen om att Linköpings stadskvaliteter
har en avgörande betydelse för stadens attraktivitet,
konkurrenskraft och hållbarhet. En tätare och mer
sammanhållen stad som erbjuder människor goda
livskvaliteter sätter fokus på den befintliga stadsbebyggelsen och på hur befintliga stadsdelar kan förenas
med varandra.
I planen framhävs gatunätets betydelse, i dess egenskap av stadens sammanhållande system. Gatunätet
är den struktur som staden erbjuder för förflyttning
av såväl fordon, varor och människor. Kontinuiteten i
gatunätet är viktig för att säkerställa god tillgänglighet,
orienterbarhet och trygghet. Det kontinuerliga gatunätet lägger grunden för en flexibel utveckling av staden.
De strategiska stråken i Utvecklingsplanen utgör en

Kartan ovan beskriver Utvecklingsplanens utvecklingsstrategier

av de viktigaste utgångspunkterna för Trafikplanen.
Utvecklingen föreslås koncentreras kring strategiska
stråk, se kartan till höger. Utvecklingen av stråk är ett

punkten är att kompletterande bebyggelse ska placeras

verktyg för stadsbyggandet, för att förena utvecklingen

i gatulinjen med entréer och lokaler ut mot gatan.

av gränsområden och större omvandlingsområden
med befintlig innerstad. Stråken ska koppla gamla

I Utvecklingsplan för Linköpings innerstad framgår

och nya målpunkter och mötesplatser. Inriktningen är

de fyra ledorden förnya, förena, koppla och blanda.

således att samla aktiviteter och rörelser i huvudstråk

Koppla och förena anses vara de två viktigaste led-

för att koncentrera stadslivet och ge ett bättre underlag

orden för Trafikplanen då de två andra ledorden fram-

för butiker, caféer och andra verksamheter. Utgångs-

förallt rör bebyggelsens utformning. En levande och
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aktiv innerstad förutsätter välfungerande kopplingar
med den omgivande staden och regionen. Kopplingarna kan bestå av tydliga cykelstråk, kollektivtrafiknät
och angöringspunkter för biltrafiken. Genom att
förena innerstadens olika delområden med varandra
och med omgivande stadsdelar skapas en större och

FÖRNYA

mer sammanhållen innerstad. En förening av olika
stadsdelar kan ske till exempel genom en utveckling av

FÖRENA

gränsområden som överbryggar barriärer.

KOPPLA
BLANDA
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Linköpings trafikstrategi
Linköpings trafikstrategi (del av Översiktsplan för
staden Linköping, antagen av KF 2010) anger den
övergripande inriktningen om att öka andelen gående,
cyklister och kollektivtrafikresenärer av det totala antalet resor. Andelen bilresor i staden ska minska till
40 % från dagens cirka 64 %. För att nå denna färdmedelsförändring krävs åtgärder som ökar attraktiviteten i att gå, cykla och åka kollektivt. En sådan åtgärd
är att bygga om huvudgatorna innanför den yttre ringleden till stadsgator, vilket är en av huvudstrategierna i
Översiktsplan för staden Linköping.
Dagens färdmedelsfördelning

24 %
11 %
64 %

Mål för framtidens färdmedelsfördelning

40 %

40 %

20 %
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DÅ

Trafikplanering

Bebyggelseplanering

NU

Samhällsplanering

Trafikplanering är ett av många kugghjul som alla be-

som sedermera används i Linköping, är den så kallade

hövs för ett välfungerande maskineri, i skapandet för

fyrstegsprincipen vilken syftar till att hitta de mest

en levande och attraktiv stad. Andra viktiga kugghjul

lönsamma åtgärderna för samhället. Trafikstrategin

kan exempelvis vara gestaltningsfrågor, planering

slår även fast att fokus i trafikplaneringen ska flytta

för en ekologisk mångfald eller planering för en aktiv

från rörlighet till en god tillgänglighet (Trafikverket/

riskminimering.

SKL, 2015).

Tidigare ansågs trafiksanering och trafikseparering

Trafikstrategin slår fast att trafikslagen ska prioriteras

vara två lösningar på de negativa bieffekter som trafik

enligt följande:

kan ge upphov till. Med trafiksanering menas tydliga
förbud och avstängningar. Med trafikseparering menas
fysisk uppdelning av de olika trafikslagen. Idag ses
istället behovet av att anpassa trafiken till staden och
dess villkor. En stadsgata är inte enbart en länk i ett

1. Gång och cykel

trafiknät utan även en mötesplats, en boende- och en
vistelsemiljö. Trafiken behöver anpassas till staden och
till stadslivets förutsättningar om en attraktiv stad ska

2. Kollektivtrafik

skapas.
I Trafikstrategin konstateras att det krävs ett trend-

3. Biltrafik

brott och att all trafikplanering ska vara en del i en
övergripande samhällsplanering. En nationell strategi,
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87

bidrar till att skapa stadskvaliteter bidrar också till att
göra staden långsiktigt hållbar. Några av de mest
betydelsefulla faktorerna är tätheten i den fysiska
strukturen och koncentrationen av aktiviteter och
människor. Variationen i den fysiska stadsmiljön och
blandningen av verksamheter och bostäder är också
viktig. Figuren nedan visar sambandet mellan stadens
befolkningstäthet och val av färdmedel (UN-Habitat,
2012).
En hög täthet är en förutsättning för en konkurrenskraftig kollektivtrafik och ger generellt sett kortare
avstånd till viktiga målpunkter. Tätheten minskar den
generella framkomligheten för biltrafiken då ökad täthet kräver fler korsningspunkter och mindre utrymme

Linköping koldioxidneutralt 2025

för biltrafik (TMR, 2011). Även tillgången på kollektiv-

2010 antog Linköpings kommunfullmäktige målet om

trafik kan bland annat förklaras utifrån stadens täthet

att bli en koldioxidneutral kommun 2025. Det är ett

(Torberg & Eriksson, 2012).

mycket ambitiöst mål, både nationellt och internatioEn tätare och växande stad där fler ska fram längs be-

mot ett hållbart samhälle för dagens och framtidens

fintliga gator ställer krav på mer yteffektiva transport-

Linköpingsbor. Det ställer krav på att skapa förutsätt-

lösningar. Transportlösningar som kan transportera

ningar för hållbart resande.

ett stort antal personer per tidsenhet och som dess-

Principer för stadskvalitet och hållbart
resande
I följande avsnitt belyser flertalet studier sambandet
mellan stadsbyggnad, stadskvalitet och färdmedelsfördelning. Det har visat sig att många av de faktorer
som skapar stadskvaliteter överensstämmer med vad
som ökar andelen gång-, cykel- och kollektivtrafikresor. Här presenteras de viktigaste förutsättningarna
för en attraktiv och utvidgad innerstad som främjar
förflyttningar med gång-, cykel- och kollektivtrafik.

Dagliga resor per person

nellt. Det innebär att staden måste utvecklas i riktning

4
3
2
1
0

0

En tät, variationsrik och blandad stadsstruktur
med yteffektiva trafiklösningar
Flera av de faktorer och förhållanden i en stad som

38

77

115

150

200

Befolkning per hektar
En hög befolkningstäthet ger en högre andel hållbara resor.
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20 000

17 000

Kapacitet/timme
17 000

1 800 motorväg

3 000

15 000

5 000

0,8

1,2

900 gata

15 000

8 000

88

2,1

9,7

Yta (m²)/person
22,1

Figuren visar flödeskapacitet/timme och den yta som krävs per person för olika trafikslag. Figuren visar exempelvis att kollektivtrafik är mer yteffektiv än personbilstrafik. Ytkravet per trafikslag innefattar både ytor som krävs för förflyttningar, gator och
körbanor, och för parkering.

utom tar lite yta i anspråk efterfrågas. Diagrammet

kan transportera flest personer per tidsenhet och som

ovan visar relationen mellan olika trafikslags person-

dessutom tar minst utrymme i anspråk.

transportkapacitet per timme och deras utrymmesbehov i staden. Resultatet har beaktat de ytor som

En konkurrenskraftig kollektivtrafik

krävs för förflyttning, gator, körbanor, och för par-

En attraktiv och välfungerande kollektivtrafik har en

kering (TØI, Norsk Transportøkonomisk institutt).

viktig roll i ett hållbart transportsystem och stor

Gång- och kollektivtrafik är de två färdsätt som både

betydelse för en hög andel kollektivtrafikresor såväl

Bilderna visar hur stor plats olika transportmedel tar och hur våra resvanor påverkar stadsbilden. Foto Gävle kommun.
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som för stadskvaliteter (Trafikverket/SKL, 2015).
Eftersom kollektivtrafik generellt sett är betydligt
mer yteffektiv än bilen, genom att fler människor kan
transporteras på en mindre yta, skapas en mer hållbar
färdmedelsfördelning (Hydén, 2008).
Kollektivtrafikens bytesplatser utgör en strategisk
resurs i den kommunala planeringen (Trafikverket/

Färre parkeringsplatser längs en gata frigör utrymme till
annat.

SKL, 2015), då välbesökta hållplatslägen kan utvecklas
till större platsbildningar i staden som skapar stadsliv

sig trygg får det positiva följdeffekter även för gående.

och möten mellan människor. Vid planering av sådana

Ett samspel mellan gående och cyklister är en viktig

strategiska bytesplatser är det viktigt att motarbeta

nyckel för en tryggare cykelresa och en attraktivare

kollektivtrafikens bullernivåer, infrastrukturens barriär-

innerstad (Malmö stad, 2012). En ökad trygghet kan

effekter och de trafiksäkerhetsproblem som kan uppstå

även skapas genom att placera cykelvägar längs gator

kring större hållplatslägen (Torberg & Eriksson 2012).

med förutsättningar för kvällsaktiva verksamheter. En
tillfredsställande belysning är en annan viktig para-

En aktiv parkeringsstrategi

meter för den upplevda trafiksäkerheten (Oslo

Minskad tillgång till bilparkering och en ökad pris-

kommune, 2014).

sättning av densamma är effektiva styrmedel för en
mer hållbar färdmedelsfördelning (Trafikverket/SKL,

Nätprinciper

2015). Ett färre antal parkeringsplatser för bilar längs

Tre nätprinciper bedöms som extra viktiga att beakta

stadens gator innebär att mer plats kan frigöras. I en

under kommande utveckling av Linköpings innerstad.

innerstad kan utrymmet, istället för parkerade fordon,

En gatas attraktivitet beror på dess utformning och

användas till färdmedel i rörelse, som mötesplats,

läge i staden. Forskning visar att läget i staden har stor

cykelparkering eller av gående. Det skapas bättre för-

betydelse för gatans användningspotential (Hydén,

utsättningar för stadsliv om parkeringsanläggningar

2008). Men för att förvalta potentialen behöver också

används istället för parkering längs en innerstads

utformningen av gatan stimulera till en ökad gång- och

gator (Ullstad, 2008).

cykeltrafik. De gator med störst användningspotential
behöver förvaltas på rätt sätt och upplevas som attrak-

Upplevd trafiksäkerhet för cyklister

tiva och trygga.

Färdmedelsval baseras i hög grad på upplevelsen av
själva resan. För att öka attraktiviteten för exempelvis

En viktig princip för en attraktiv stadsgata är att skapa

cykeltrafik har därför upplevelsen av trygghet större

en stor stadslivspotential genom en naturlig genom-

betydelse än en ökad framkomlighet (Trafikverket/

strömning av människor. Detta skapas av genhet,

SKL, 2015). En upplevd trafiksäkerhet för cyklister kan

kontinuitet och tillgänglighet i gatunätet vilket i sin tur

skapas genom låga hastigheter i blandtrafikmiljöer

ökar orienterbarheten och minskar barriäreffekterna

eller genom separata cykelbanor då trafikflödena är

i staden (Göteborgs stad 2012; Legeby 2013). Med ett

större. När cyklisten förstår situationen och känner

gent gatunät menas en struktur som har så få inbyggda
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omvägar som möjligt, framförallt för gående och
cyklister (Hillier, 1999).
En kontinuitet av platser skapar en rytm, riktmärken
och attraherar stadsliv. En alltför storskalig miljö
attraherar inte gående och skapar inte stadsliv utan
riskerar istället att upplevas som monoton. Ett gatunät
blir attraktivt om en blandning av små platsbildningar
och större öppna rum skapas med en inbyggd rytm,

Gent gatunät.

anpassad för gående (Cullen, 1961).
Studier visar att korsningstätheten behöver vara
tillräcklig för att erbjuda gena och många alternativa
vägval, främst för gående och cyklister (UN-Habitat,
2013). Ett nät med en liten maskvidd föder stadsliv
och fler gående. En gatas korsningstäthet hjälper till
att kanalisera människor till kopplande stråk, vilket i
sin tur föder stadsliv och ökar stadens utbud (UNHabitat 2013).

Gatuprinciper
Ett flertal principer har utarbetats för vad som utgör
en attraktiv stadsmiljö. Dessa har sedermera visat sig

Kontinuitet av platser.

ha stor betydelse för värderingen av stadskvaliteter för
en enskild gata.
Tillgången på tillräckliga utrymmen för människor
att röra sig längs och vistas på, är en viktig kvalitet för
en attraktiv stadsgata. Gaturummet bör utformas till
att inkludera utrymmen för gående, parkbänkar eller
annan fast möblering och i vissa fall även för uteserveringar (LEED, 2009). Grönska i gaturummet är också
en viktig stadskvalitet (TMR, 2011), där träd längs
gatan kan förbättra hastighetsefterlevnaden, minska
partikel- och bullerproblematiken samt ge svalka
(McPherson et al., 2016). Det har även visat sig att
tillgången på parker och vegetation ökar gång- och
cykelresandet (Faskunger, 2007). Tillgången till

Korsningstäthet.
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Utrymme.

grönska i närhet av vägar ställer också krav på underhåll, för att exempelvis undvika låga grenar och lövhalka.
Gatan som mötesplats stimuleras främst av entréer
och utåtriktade lokaler i gatuplanet (LEED, 2009).
Alla gator har dock inte samma möjligheter till lokaler
i bottenplan på grund av bebyggelseutformning. I
dessa fall kan möjligheter till andra former av aktiva
fasader användas som till exempel förstärkt växtlighet
eller ljusinstallationer.
En ytterligare princip är att minska väntetiderna i

Prioritering av gående och cyklister.

gatans korsningspunkter för gående och cyklister.
Gångprioriterade stadsrum, så som gångfartsgator och
gågator, innebär en hög trafiksäkerhet och rörelsefrihet inte bara längs gatan utan också mellan fasaderna
(SKL/Trafikverket, 2010). Högre framkomlighet
för gående genererar en social interaktion mellan
människor, vilket i sin tur skapar ett förbättrat samspel och en ökad trygghet längs innerstadens gator.
En god rumslig orientering bör eftersträvas, för att
mötet mellan människor i stadsrummet ska upplevas
som attraktiva och trygga (Trafikverket/SKL, 2015).
En tydlig rumslighet kan, exempelvis genom byggnader

Aktiva fasader.

på båda sidor om en gata, sänka biltrafikens hastigheter vilket ökar gatans kvaliteter. Gator som inte är
tydligt rumsligt definierade riskerar att upplevas som
storskaliga, otrygga och svåra att orientera sig längs.
En otydlighet mellan vad som är offentligt och privat
innebär en lägre vistelsepotential och i sin tur mindre
stadsliv (Minoura, 2016).

Tydlig rumslighet.
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Gatan som vistelsemiljö och mötesplats.
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Begreppslista

Nedan förklaras flera begrepp som återkommer i planförslaget.
Begrepp

Förklaring

Aktiv passage

Passage över bilväg där gående, cyklister och bilar styrs med trafiksignal.

Bilpool

Flera personer och hushåll delar på en eller flera bilar.

Blandtrafik

När motorfordonstrafik och cyklister delar körfält.

Blåljusmyndighet

Exempelvis Polisen, Räddningstjänsten och Ambulans.

C-ring, Centrumring

Linköpings inre ringled för motorfordon.

Detektering

Teknisk utrustning känner av trafikanters närvaro. Kan exempelvis ske med induktiva slingor
i vägbanan eller radarutrustning.

Fyrstegsprincipen

Svenskt förhållningssätt vid infrastrukturplanering. Framtagen av Vägverket, sedermera
Trafikverket.

Grön våg

När flera trafiksignaler efter varandra blir gröna i en samordnad sekvens vilket i syfte att
minska biltrafikens väntetider.

Maskvidd

Avståndet mellan två parallella vägar för samma trafikslag.

Mobilitetstjänster

Samlingsbegrepp för alla typer av tjänster som erbjuder resmöjligheter. Ett busskort eller ett
medlemskap i en bilpool är två exempel.

Möbleringszon

En yta längs en gatan där exempelvis cykelställ, träd, papperskorgar, belysningsstolpar och
bänkar kan placeras.

Passiv passage

Passage över bilväg där gående och cyklister inte styrs med trafiksignal.

Prioriterade huvudcykelstråk

Linköpings planerade standard för cykelbanor med extra hög framkomlighet.

Restidskvot

Restidsförhållande mellan två färdsätt.

Rumslighet

En gata eller plats med en tydlig inramning av till exempel byggnader kan beskrivas ha en
tydlig rumslighet.

Signalprioritering

Kollektivtrafiken (ex buss eller spårvagn) påkallar grönt i trafiksignalen för att minska antalet
stopp i korsningar.

Sopsaltade cykelvägar

Cykelvägen sopas först för att sedan saltas för att bekämpa snö, is och halka på cykelvägar.

Trafiknätsanalysen

Trafiknätsanalys av Linköpings innerstad. Genomförd 2016 av företagen Spacescape och
Iterio.

Trafikplanen

Trafikplan för Linköpings innerstad, detta dokument.

Trafikstrategin

Trafikstrategi, del av Översiktsplan för staden Linköping. Antagen 2010 av kommunfullmäktige.

Trimningsåtgärder

Små åtgärder i befintligt gatunät som förbättrar infrastrukturen.

Utvecklingsplanen

Utvecklingsplan för Linköpings innerstad, ett tillägg till ÖP-staden.

Y-ring, Yttre ringled

Linköpings yttre ringled för motorfordon.

ÖP-staden

Översiktsplan för staden Linköping, antagen 2010 av kommunfullmäktige.
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Vilka har arbetat med
översiktsplanen?
Beställare
Beställare av Trafikplan för Linköpings innerstad är kommunstyrelsen i Linköping.
Medverkande
Översiktsplanen Trafikplan för Linköpings innerstad är upprättad inom miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningens översiktsplaneavdelning. Ansvariga tjänstemän är kommundirektör
Paul Håkansson, samhällsbyggnadsdirektör Anna Bertilson och tillförordnad verksamhetsansvarig på
översiktsplaneavdelningen Oscar Lindgren.
Politiskt har arbetet letts av kommunstyrelsens planeringsutskott.
Arbetet har i huvudsak bedrivits av projektledare/planförfattare
Marcus Torstenfelt, trafikplanerare (projektledare och planförfattare)
Alexander Nilsson, trafikplanerare (bitr. projektledare och planförfattare)
Ett flertal tjänstemän har deltagit i arbetet:
Anders Lindholm, trafikplanerare, detaljplaneavdelningen
Anna Frejd, kommunikatör
Anna Wallroth, trafikingenjör, stadsmiljökontoret
Caroline Rydholm, hållbarhet och miljökommunikation
Gunnar Lönn, trafikingenjör, stadsmiljökontoret
Hans Mayer, kultur- och fritidsförvaltningen
Johan Kristiansson, vd, S:t Kors
Johanna Wiklander, stadsarkitekt
Lars Flintzberg, infrastrukturstrateg, Östgötatrafiken
Marianne Lindh, vd, Linköpings City
Marie Hägglund, hållbarhet och miljökommunikation
Matts Skeppstedt, marknads- och affärsutvecklare, Dukaten AB
Per-Erik Hahn, gång- cykel- och mopedsamordnare, översiktsplaneavdelningen
Per Oldfeldt, infrastrukturprojektledare, stadsmiljökontoret
Peter Hederberg, miljö- och planeringstekniker, Tekniska verken AB
Sandra Viktor, kommunikatör, hållbarhet och miljökommunikation
Layout, kartor och illustrationer: Birgitta Hjelm, grafisk formgivare, översiktsplaneavdelningen
Foto: Där inget annat anges kommer fotografier från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens bildarkiv.
Tryck: Elanders Sverige AB, 2017
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Synpunkter på planförslaget välkomnas!
Vi vill ha dina synpunkter senast den 30 juni 2017.
Märk synpunkterna Trafikplan för Linköpings innerstad och skicka dem till:
Linköpings kommun
KS Registrator
581 81 Linköping
eller med e-post till:
kommun@linkoping.se

Upplysningar lämnas av:
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, telefon 013-20 64 00
Trafikplanerare Marcus Torstenfelt. marcus.torstenfelt@linkoping.se

Linköpings kommun

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
www.linkoping.se
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö §§ 63-75
Tid:

2017-06-15 kl.08.30-12.00

Plats:

Regionens hus, sal B

§72

Budget och verksamhetsplan 2018 med
flerårsplan för 2019-2020
Diarienummer: RJL 2017/85
Partigrupperna M, KD, C och L har gemensamt arbetat fram
förslag till Budget 2018 med flerårsplan 2019-2020 avseende
nämndens ansvarsområden. Utgångspunkten har varit de
budgetdirektiv som regionstyrelsen lämnade för nämndernas
arbete 2017-02-28.
Oppositionen återkommer med förslag till budget och
verksamhetsplan vid kommande nämndsammanträde 2017-06-27.

Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

Rune Backlund
ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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MISSIV
2017-06-01

1(2)

RJL 2017/85

Regionstyrelsen

Budget och verksamhetsplan 2018 med
flerårsplan för 2019-2020
Förslag till beslut
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö
 överlämnar förslag till Budget och verksamhetsplan 2018 med flerårsplan
2019-2020 till regionstyrelsen.

Sammanfattning
Nämnden redovisar i föreliggande skrivelse sitt förslag till Budget och
verksamhetsplan 2018 med flerårsplan 2019-2020. Förslaget överlämnas till
regionstyrelsen.

Information i ärendet
Budgetförslaget utgår från regionstyrelsens direktiv för styrelsen och nämndernas
arbete med Budget och verksamhetsplan 2018 med flerårsplan för 2019-2020
vilket beslutades 2017-02-28.
Utgångspunkten i direktiven är att utgå från beslutad Budget 2017 med flerårsplan
2018-2019. Förslagen ska i princip redovisas på det sätt som framgår av
nuvarande budget och flerårsplan. Budgetarbetet ska utgå från regionens vision,
värderingar och sex utgångspunkter. Budget, verksamhetsplan och flerårsplan
redovisas enligt styrmodellen Balanced Scorecard (BSC). BSC formuleras i fem
perspektiv utifrån strategiska mål, framgångsfaktorer, systemmätetal och mål för
dem. Inom vissa områden där regionen är en av flera aktörer som påverkar
måluppfyllelsen formuleras inriktningsmål i stället för systemmätetal.
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RJL 2017/85

De ekonomiska förutsättningarna i direktiven ger inget utrymme för
verksamhetsförändringar som kräver utökade resurser. Nämndens förslag till
budget ryms inom tilldelad ram. Regionstyrelsen kommer i sin beredning av
budgeten i ett senare läge räkna upp ramarna för förväntade pris- och
löneförändringar 2018.
NÄMNDEN FÖR TRAFIK, INFRASTRUKTUR OCH MILJÖ

Rune Backlund
Ordförande

Ulrika Geeraedts
Regional utvecklingsdirektör
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SAMHÄLLSPLANERING
Samhällsplanering handlar om att skapa och utforma det framtida samhället. Området
involverar många olika delar såsom infrastruktur, kommunikationer, bostadsplanering och
attraktiva miljöer.
Regional översiktsplanering
Idag har kommunerna planeringsmonopol när det gäller den kommunala markanvändningen och
översiktsplanen är det styrande dokumentet. Samtidigt ställer globalisering, specialisering,
urbanisering och en ökande rörlighet nya och större krav på den kommunala
översiktsplaneringen. Från nationellt håll finns det ambitioner att låta regionerna ta ett större
ansvar för regional översiktsplanering och koppla den regionala utvecklingsstrategin till de
kommunala översiktsplanerna. Därtill står Sverige inför en stor utmaning vad gäller
bostadsbyggnation. Under flera år har för få bostäder byggts och med en stor invandring ökar
behovet av bostäder ytterligare. Enligt Boverket behövs 700 000 nya bostäder till 2025 i
Sverige. Det sätter press på kommuners planhantering och vår bedömning är att även inom detta
område önskar man från nationellt håll se ett större regionalt ansvarstagande.
Vi ser behov av en ökad regional samordning kring samhällsplanering och infrastruktur för
att stötta utvecklingen i länet och påverka såväl näringsliv som arbetsmarknader i rätt
riktning. Med tydligare stråkbilder för infrastruktur, bostadsbyggnation, kollektivtrafik,
LIS-områden (landsbygdsutveckling i strandnära lägen) och arbetsmarknadsregioner kan
man påverka utvecklingen i rätt riktning.
Miljö och klimat
Arbetet med en framgångsrik samhällsplanering kräver ett hållbart arbetssätt och fortsatt
arbete för en förbättrad miljö. Miljöarbetet i regionen kan delas upp i två delar där den ena
avser miljöutveckling i den egna verksamheten och den andra delen avser regionalt
miljöutvecklingsarbete. Det regionala miljöutvecklingsarbetet sker i nära samverkan med
Länsstyrelsen. Region Jönköpings län ingår i flera samverkansgrupper som leds av
Länsstyrelsen och vi finansierar ett flertal miljöprojekt.
2017 fick regionen ett nytt uppdrag av regeringen att ta fram och genomföra en regional
handlingsplan för att integrera och stärka klimat- och miljöperspektiven i det regionala
tillväxtarbetet för perioden 2017-2020.
Energikontor Norra Småland
Energikontor Norra Smålands uppdrag är att främja energieffektivitet och förnybar energi på
lokal och regional nivå i Jönköpings län. Energikontoret samordnar även den kommunala
energi- och klimatrådgivningen. Energikontoret finns i Region Jönköpings läns organisation
och har en styrgrupp med företrädare från regionen, kommuner och näringsliv.
Som regional energiaktör innehar samt bistår Energikontoret med energikompetens inom länet,
genom att leda projekt och regionala nätverk inom energikontorets tre profilområden.
1. Hållbart resande och transporter
2. Energieffektiva företag och produkter
3. Hållbart byggande och renovering
Energikontoret finansieras med 300 000 av regionen, 100 000 av Länsstyrelsen i Jönköpings län
och därtill via ett flertal projekt som på olika sätt bidrar till en förbättrad miljö och en hållbar
utveckling. I Sverige samarbetar femton regionala energikontor via föreningen Energikontoren
Sverige som är gemensam kontaktyta gentemot nationella partners.
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Infrastruktur
En väl fungerande infrastruktur bidrar till en större och starkare arbetsmarknadsregion och
stärker möjligheterna att uppnå övriga regionala utvecklingsmål. Länets läge och ortstruktur
innebär transportbehov i många olika riktningar och relationer. De olika rese- och
transportbehoven, både lokala, regionala, nationella och internationella, skapar flöden längs
länets vägar och järnvägar. Detta innebär att på en och samma väg eller järnväg samsas
människor och gods som ska färdas både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.
Inriktning för kommande år
En rad stora processer pågår inom området infrastruktur och trafikering vars utfall kommer få
mycket stor påverkan på hela Jönköpings län under mycket lång tid framöver. I den
infrastrukturproposition som beslutades 2016 ingick framtagandet av en ny nationell plan på
nationell nivå och ett regionalt uppdrag att upprätta en ny regional transportplan
(länstransportplan). Den avser tidsperioden 2018 – 2029 och kopplas till den nya nationella
planen som gäller samma tidsperiod. Därtill pågår Sverigeförhandlingarna kring
höghastighetståg där regionen fått tre stationslägen. För att maximera utfallet i dessa
komplexa processer kommer Region Jönköpings län att kraftsamla inom området de närmaste
åren. Inriktningen sammanfattas i punkterna nedan.
1. Fortsatt satsning på de regionala järnvägarna Jönköpingsbanan och Y:et (VärnamoVaggeryd-Jönköping/Nässjö). De närmaste åren genomförs angelägna åtgärder på både
Jönköpingsbanan och Y:et, vilket är mycket efterlängtade satsningar. Det råder dock stor
enighet att dessa satsningar inte är tillräckligt för nå den standard och funktion som önskas.
Därför är det viktigt att systematiskt planera för ytterligare åtgärder efter att de första
satsningarna är genomförda. Under ledning av Trafikverket har det genomförts
åtgärdsvalsstudier (ÅVS) för Jönköpingsbanan och Y:et vars syfte är att hitta den
strategiska inriktningen för banornas fortsatta utveckling. Regionen har aktivt deltagit i
arbetet med åtgärdsvalsstudierna och står bakom den inriktning som pekas ut i studierna.
Dessa studier kommer att utgöra ett underlag i arbetet med nya långsiktiga
infrastrukturplaner.
2. På samma sätt som det har skett ett strukturerat arbete för att finna de åtgärder som behöver
genomföras på Jönköpingsbanan och Y:et skall det på initiativ av Region Jönköpings län
genomföras liknande arbeten för stråken Nässjö – Eksjö (Oskarshamn), Nässjö – Vetlanda och
Värnamo – Halmstad. Arbetet ska ta sin grund i trafikeringsambitioner och den framtida
transportefterfrågan i stråken, både vad det gäller persontrafik och godstransporter.
3. I december 2017 kommer Sverigeförhandlingen att slutrapportera sitt arbete, det är därför
viktigt att ta ställning till hur arbetet inom Region Jönköpings län långsiktigt ska bedrivas.
Detta för att säkerställa att utbyggnaden av nya stambanor sker så snabbt som möjligt och att
utbyggnaden sker utifrån ett helhetsperspektiv.
Långsiktig planering
De flesta järnvägar i Sverige ägs och förvaltas av staten, på samma sätt är större delen av
landets vägnät statligt, förutom i tätorterna där respektive kommun ansvarar för huvuddelen
av vägarna. Dessutom finns ett omfattande nät av enskilda vägar som drivs av vägföreningar
med stöd av stat respektive kommun. Även om Region Jönköpings län inte har något direkt
ansvar för landets transportinfrastruktur så har regionen en roll i utvecklingen av
transportsystemet. Region Jönköpings län ansvarar för den regionala kollektivtrafiken samt
prioriterar hur utveckling och investeringar i infrastrukturen ska ske. Detta görs både direkt
genom den regionala transportplanen och mer indirekt genom den nationella transportplanen.
Planerna omfattar tolv år och revideras ungefär vart fjärde år. Under 2017 togs det fram
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planer som omfattar åren 2018–2029.
Nationell transportplan
Den nationella transportplanen omfattar bland annat investeringar på det statliga järnvägsnätet
och de större vägarna (Nationella stamvägar). I den Nationella planen för åren 2014-2025 ingår
följande större investeringar i Jönköpings län.
Väginvesteringar: väg 26/47 Månseryd – Mullsjö, väg 40 Nässjö – Eksjö och väg 40 förbi
Eksjö.
Järnvägsinvesteringar:
Jönköpingsbanan: Samtidig infart och hastighetshöjning
Y:et (Värnamo – Vaggeryd – Jönköping/Nässjö): Fjärrstyrning och höjd hastighet. I den nya
planomgången omfattande åren 2018-2029 har Region Jönköpings län prioriterat fortsatt
utveckling av Jönköpingsbanan, Elektrifiering och nybyggnation på Y:et (Värnamo-VaggerydJönköping/Nässjö) samt väg 40 Ulricehamn – Jönköping. Regionen har tillsammans med
berörda kommuner beslutat om sam- och medfinansiering på 200 miljoner respektive 360000
miljoner.
Regional transportplan
I regionkommunens regionala utvecklingsansvar ingår att ta ansvar för hur viss del av statliga
medel ska disponeras. Detta sker genom framtagande av en länsplan för regional
transportinfrastruktur. Planen omfattar 12 år och varje år tilldelas Jönköpings län via den
Regionala transportplanen ungefär 100 miljoner kronor för utveckling av
transportinfrastrukturen.
Hur den regionala transportplanen för Jönköpings län 2018-2029 utformas hänger tätt samman
med den samlade strategiska inriktningen inom området Samhällsplanering, inte minst
regionens ambitioner för framtiden avseende regionaltågstrafik.
Att länets järnvägsnät har stora behov av upprustning och nyinvestering har uppmärksammats i
flera sammanhang. Även om den nationella planen ska omfatta åtgärder i hela det statliga
järnvägssystemet så har även den regionala transportplanen lyft fram dessa behov som viktiga,
då de ger förutsättningar för hastighetsökningar/kortare restider och därmed möjlighet till ett
ökat resande i enlighet med det regionala trafikförsörjningsprogrammet. I den regionala planen
disponeras 363 miljoner kronor för upprustning av Y:et.
Genomförande av investeringar kräver, utöver statliga medel i nationell och regional plan,
medfinansiering för del av järnvägsinvesteringen som avser Y:et. Landstingsfullmäktige
godkände 22 april 2014 avtal med Trafikverket om medfinansiering.
Digitalisering och bredbandsutbyggnad
Region Jönköpings län, länsstyrelsen i Jönköpings län samt länets kommuner har i samverkan
tagit fram en regional digital agenda. Målsättningen i den digitala agendan är att Jönköpings
län ska bli en region som präglas av högt IT-användande, nydanande digitala lösningar och
tjänster som gynnar en hållbar utveckling. Den digitala agendan sammanfattar de prioriteringar
vi i Jönköpings län är överens om att göra för att nå upp till det nationella målet. Under 2018
fortsätter utvecklingen kring den digitala agendan. Inom det strategiska området ”digital
infrastruktur” är det centralt att ta fram en regional bredbandsstrategi med tillhörande
bredbandsmål. Digitalisering och bredbandsutbyggnad är en av förutsättningarna för att
Region Jönköpings län ska vara attraktivt och få en positiv utveckling. Hur vi lyckas med den
digitala omställningen inkluderande en kraftfull bredbandsutbyggnad kommer i hög grad att
vara en avgörande faktor regionens utvecklingsframgång. Alla invånare, näringsliv och övrig
samhällssektor är starkt beroende av tillgång till hög uppkopplingskapacitet för att vardagslivet
ska fungera. Att alla i Jönköpings län ges likvärdiga förutsättningar att delta i samhällslivet är
en demokratifråga.
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Påverkansarbetet i olika former är betydelsefulla delar för att öka takten i utbyggnaden och
därmed tillgången till bredband. Region Jönköpings lä verkar för att påverka beslutsfattare på
olika nivåer att tillskjuta mer offentlig finansiering. Från statens sida har behovet av stöd till
utbyggnaden underskattats och varit otillräckligt.
En förstudie med Regionförbundet i Kalmar län och Region Kronoberg påbörjades 2017 för att
få en bättre bild av bredbandsutveckling i våra regioner med fokus på att identifiera de hushåll
och företag som ligger så till att utbyggnad är komplicerad och/ eller kostsam.
Handlingsplan, digitalisering och bredband

Arbetet med att ta fram en regional bredbandsstrategi är under utveckling och
kommer att presenteras under 2018.

Den digitala agendans insatsområden, digital infrastruktur, effektiv digital
kommunikation, samverkan mellan länets digitala aktörer, delaktighet för alla samt
tryggare vardag, ges hög prioritet i det fortsatta arbetet.

Digitaliseringsprocessen inom näringslivet kommer att stärkas genom möjlighet för
branscher och organisationer att söka regionala utvecklingsmedel i
digitaliseringsfrämjande projekt som skapar tillväxt i länet

Utreda investeringskostnaderna för de hushåll och företag som inte kan
bredbandsanslutas i vårt län på marknadsmässiga grunder.
Järnväg
Nya stambanor/Sverigeförhandlingen
Den största framtidsfrågan för länet inom tågtrafiken är förverkligandet av det svenska
höghastighetskonceptet med Götalandsbanan och Europabanan. Dessa båda banor får
gemensam sträckning Stockholm – Jönköping via bland annat Nyköping – Norrköping –
Linköping – Tranås. Götalandsbanan fortsätter sedan via Borås till Göteborg. Europabanan
går söder ut från Jönköping till Öresundsregionen. Tidigare har arbetet med svenska
höghastighetsbanor främst drivits av kommuner och regioner, men sommaren 2014
presenterade regeringen Sverigebygget (som har bytt namn till Sverigeförhandlingen).
Detta innebär att regeringen har utsett två förhandlingspersoner som senast december 2017
ska presentera ett förslag på hur nya höghastighetsjärnvägar ska byggas. I uppdraget ingår
bland annat att förhandla med berörda regioner och kommuner om både medfinansiering för
byggande av höghastighetsjärnvägen men också att avtala om motprestationer i form av
exempelvis bostadsbyggande. Sverigeförhandlingen är mycket omfattande och arbetet
kommer på många sätt att beröra Jönköpings län och Region Jönköpings län.
För att kunna vara en aktiv part i arbetet med Sverigeförhandlingen har Region Jönköpings län
beslutat om att skapa en projektorganisation som ska hantera frågan. Projektet pågår tills
Sverigeförhandlingen är avslutad. Jönköping, Tranås och Värnamo kommer att få stationslägen
på den nya stambanan.
Tågtrafik
För att Jönköpings län till fullo ska kunna utnyttja järnvägarna för personresor och
godstransporter krävs att järnvägsinfrastrukturen håller en hög standard. För stora delar av
länets järnvägar är detta inte fallet idag.
På vilket sätt den regionala tågtrafiken ska utvecklas avgörs både av Region Jönköpings läns,
genom Länstrafiken, ambitioner samt av banornas tekniska standard och planerna på
upprustning och utveckling. Eftersom regionaltågstrafiken har en långsiktigt strukturerande
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effekt i samhället är det mycket viktigt att planeringen av de framtida regionala tågsuppläggen
och järnvägsinvesteringarna går ”hand i hand”. Efter 2020 behöver Länstrafiken förnya sin
fordonsflotta inom tågområdet. Detta understryker ytterligare vikten av att den långsiktiga
planeringen för tågtrafik och järnvägsinvesteringar hänger ihop. Under 2014 initierade
Trafikverket ett omfattande arbete (åtgärdsvalsstudier) för att i samverkan med berörda
kommuner och region arbeta fram en bild av hur järnvägsstråken Jönköpingsbanan och
Jönköpings – Värnamo ska utvecklas efter att redan beslutade arbeten är genomförda. Region
Jönköpings län har ställt sig bakom den strategiska inriktning som beskrivs i
åtgärdsvalsstudierna. Detta arbete kommer att vara ett underlag i revideringen av den
långsiktiga planeringen för transportinfrastrukturen. För att få en heltäckande bild av det
framtida regionaltågssystemet ska dessa utredningar ses i ett större sammanhang tillsammans
med det reviderade trafikförsörjningsprogrammet och tillkommande utredningar som omfattar
ytterligare banor som berör länet.
Flygtrafik
För utveckling och tillväxt är tillgång till bra transportmöjligheter viktig då avstånd i tid och
rum krymper. En förbättring i transportinfrastruktur innebär sänkta kostnader och priser för
användare av tjänsten vare sig det är godstransporter eller persontransporter.
Lokaliseringsbenägenhet till regionen och ekonomisk aktivitet stimuleras. Bra infrastruktur
gäller landsväg, järnväg, men även flygtrafik där tillgången till en regional flygplats är viktig.
Då tillgång till flygplats måste ses i ett större sammanhang än enbart till de kostnader och
intäkter som flygplatsen genererar, finns skäl att regionen engagerar sig i åtgärder som
genererar förbättringar i flygtrafiken. Region Jönköpings län ger ett finansiellt stöd på 6
miljoner kronor om året. Region Jönköpings län har tagit en aktiv roll vid tillkomsten av den
nya flyglinjen Karlstad-Jönköping-Frankfurt.
Kollektivtrafik
En bra kollektivtrafik är väsentligt för en regions utveckling eftersom den har stor betydelse för
invånarnas arbetsresor, men även för resor till sjukvård, utbildning, handel, föreningsliv, nöjen
och rekreation.
Väl fungerande kollektivtrafik är också en av förutsättningarna för att nå miljömålen och en
långsiktig och hållbar utveckling.
För att få fler att resa kollektivt förutsätter det en kollektivtrafik som är konkurrenskraftig
genom korta restider, hög turtäthet och prisvärdhet.
En övergripande strategi för utveckling av kollektivtrafiken bygger på koncentration till stråk
där förutsättning för ökat resande är goda. Stråken måste samtidigt balanseras med en
grundläggande trafikförsörjning för hela länet. Detta för att stödja en socialt hållbar utveckling
och ge förutsättningar för en samhällsservice i hela länet. Områden som inte har förutsättningar
för en utbyggd kollektivtrafik eller som har långa gångavstånd till hållplatser
där stråk utvecklas, kan få tillgång till en bra kollektivtrafik genom lösningar som kombinerar
bil- och kollektivtrafik eller cykel- och kollektivtrafik.
Kollektivtrafiken ska utvecklas med fokus på fyra områden:
•
•
•
•

Skapa möjligheter till arbets- och studiependling.
Skapa goda resmöjligheter mellan större orter i länet och till angränsande län.
Garantera ett grundläggande trafikutbud.
Underlätta resor med flera färdmedel.

Kollektivtrafikmyndighet
Region Jönköpings läns uppgifter som kollektivtrafikmyndighet regleras i Kollektivtrafiklagen
(SFS 2010:1065). Lagen innebär bland annat att kollektivtrafikföretag fritt och inom alla
geografiska marknadssegment får etablera kommersiell trafik. En kollektivtrafikmyndighetska ta
fram ett regionalt trafikförsörjningsprogram som239
beskriver den trafik som kan bli föremål för

offentlig finansiering.
Trafikförsörjningsprogram till 2025
Nuvarande regionala trafikförsörjningsprogram för länet antogs 2012 och gäller till 2025. En
mindre revidering har gjorts hösten 2016. Programmet, som är en viktig del i den regionala
utvecklingsplaneringen, anger långsiktiga och strategiska mål för hur kollektivtrafiken kan
bidra till regional utveckling och ett hållbart samhälle. Programmet bygger på det samråd med
kommuner, kollektivtrafikföretag och organisationer som har genomförts i länet samt även på
det samråd som har ägt rum med angränsande läns regionala kollektivtrafikmyndigheter,
myndigheter, organisationer, kollektivtrafikföretag och näringsliv.
Det regionala trafikförsörjningsprogrammets långsiktiga målsättningar är utgångspunkt för de
åtgärder som i ett kortare perspektiv årligen får prövas och beslutas i budget- och flerårsplan.
I trafikförsörjningsprogrammet anges följande strategiska mål:
Målområde Mål till 2025
Resande
25 miljoner resor per år inklusive skolkortsresor.
60-procentig resandeökning exklusive skolkortsresor jämfört
med 2011.

Kundnöjdhet (andel
nöjda):
- Allmän trafik alla länsbor
- Allmän trafik resenärer
- Serviceresor

65 procent
80 procent
85 procent

Tillgänglighet för
Fler ska kunna resa med den
funktionsnedsatta
allmänna kollektivtrafiken
genom tillgänglighetshöjande åtgärder

Skattesubventionsgrad
Den allmänna kollektivtrafiken ska över tid ha en
skattesubventionsgrad på ca 50 procent.
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Miljö
All kollektivtrafik ska drivas med förnyelsebara
drivmedel.
Trafikens totala energiförbrukning/km ska minska med minst
25 procent.
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Perspektiv: Medborgare och kund
Strategiskt mål: Ökad andel kollektiva resor samt behovsanpassade serviceresor – för
hållbar utveckling.
Framgångsfaktorer:
Konkurrenskraftiga restider och hög turtäthet.
Prisvärt
Nöjda kunder

Systemmätetal Mätmetod

Mål 2018

Resultat 2015

Resultat 2016

60 %

52 % gul

50 % gul

73 %

69 % gul

67 % gul

85 %

82 % gul

83 % gul

50 %

45 % gul

49 % gul

KollektivtrafikAndel nöjda
kvinnor och män barometern
index NKI

Allmän trafik
- alla länsbor
- resenärer
Serviceresor

Prisvärdhet

ANBARO
Kollektivtrafikbarometern
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Perspektiv: Process och produktion
Strategiskt mål: Ändamålsenlig och kostnadseffektiv trafik
Framgångsfaktorer:
Trafikutbud med högt resande
Tryggt och säkert

Systemmätetal Mätmetod
Antal resor

Biljettsystem

Mål 2018

Resultat 2015

Resandeökning 20,7 miljoner
2,0 % exklusive
skolresor

Antal
påstigande/mil

8,3

9,0

(regional trafik)

Biljettsystem
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Resultat 2016
22,4 miljoner

9,2 grön

Perspektiv: Ekonomi
Strategiskt mål: Kostnadseffektivt trafikutbud
Framgångsfaktor: Högt resandeunderlag

Systemmätetal

Mätmetod

Ekonomi i balans Ekonomisystem

Kostnad/ per
resenär- km
(serviceresor)

Resultat 2015

Mål 2018
Nettokostnad
inom ram

Resultat 2016

-13,2
miljoner kr

-44,1
miljoner kr

16:11 kr

1 16:25 kr

Planeringssyste
Inte öka mer än
m
index

Skattesubventionsgra
d– allmän trafik

62 %

64%

Ekonomisyste
60 %
m

Handlingsplan samhällsplanering

Kollektivtrafik övergripande

Det är viktigt att kommunernas planering av bebyggelse och lokala väg- och gatunätets
framkomlighet för olika trafikslag samordnas med trafikförsörjningsprogrammets trafikutbud. Detta
innefattar även hållplatser och bytespunkter för trafik där ansvaret idag ligger på olika aktörer. En
strategi för pendlarparkeringar och hållplatser har tagits fram som ligger till grund för tecknande av
överenskommelse om ansvarsfördelning mellan Region Jönköpings län (regional
kollektivtrafikmyndighet), länets kommuner och Trafikverket när det gäller utformning, anläggning
och skötsel av hållplatser/bytespunkter.
Övergripande samverkansavtal med länets kommuner om kollektivtrafikens utveckling och
krav på infrastruktur tas fram där behov finns.
För att få till stånd ett ökat kollektivt resande är det viktigt att resenärerna upplever att resan har en
god kvalitet i förhållande till det pris de betalar. Kvalitet handlar om positivt bemötande, tidshållning
och att trafiken är tillgänglig. Att resan börjar och slutar på beräknad tid är inte minst viktigt för
resenärer med funktionsnedsättning eller sjukdom då dessa har särskilt svårt att hantera
förseningar/avvikelser.
Resursförstärkning
Trafikförsörjningsprogrammets mål om ett ökat resande kommer att kräva betydande
resursförstärkningar men också omdisponering av resurser från trafikutbud med lågt underlag. Inför
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2018 finns behov av att effektivisera i utbudet för att få budget i balans. En utbyggnad av närtrafik i
hela länet ger förutsättningar för att disponera om resurser från områden med svagt resandeunderlag
samtidigt som behov av kollektivtrafik kan tillgodoses.
Planeringsförutsättningar för trafikförändringar sträcker sig över en längre period än enbart
kommande budgetår. Sedan trafikförsörjningsprogrammet trädde ikraft har till och med 2017
resursförstärkningar på drygt 100mkr tillförts kollektivtrafiken. Resursutökningar möjliggör olika
åtgärder som exempelvis trafikutbyggnad, marknadsföring och en prissättning som gör
kollektivtrafiken attraktiv.
Regionstyrelsen har tilldelat Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö en utökad budgetram med 25
miljoner utifrån antaget trafikförsörjningsprogram för att utveckla kollektivtrafiken under 2018. Under
2018 genomförs en samlad analys av effekterna av genomförda satsningar som underlag för beslut
kommande år. Produktionen mätt i körda kilometer har ökat med 28% sedan 2011 och resandet har
ökat med 35% fram till 2016.
2017 års ekonomiska prognos och förväntade kostnadsökningar 2018 och framåt för den allmänna
kollektivtrafiken ger vid handen att priserna behöver höjas mer än indexering kommande år för att nå
en budget i balans. En genomsnittlig uppräkning av biljettpriserna med ca 5% utöver index bedöms
behöva göras vid tidtabellsskiftet i december 2017. Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö har
möjlighet att under året besluta om tillfälliga prisförändringar.
Inriktningar 2018
- Inom Regionsamverkan Sydsverige fortsätta arbeta med framtagandet av ett nytt biljett- och
betalsystem. Målsättningen är att ha ett nytt system med möjlighet till länsöverskridande resor i drift
senast 2020. Arbetet utgår ifrån den nationella standard som arbetats fram inom Samtrafikens biljettoch betalsystemsprojekt.
- Samarbetet inom Syd-taxan och med övriga grannlän. Region Jönköpings län ingår i Syd-taxan som
är ett samarbete inom Regionsamverkan Sydsverige med syfte att förenkla resandet över länsgräns i
Sydsverige. För att göra resandet så enkelt som möjligt är det viktigt att fortsätta arbetet med att ta
fram gemensamma reseprodukter över alla länsgränser, även till Östergötland.
- Valet av trafikslag och kapacitetsutnyttjandet i fordonen har stor påverkan på trafikkostnaderna.
Aktiv marknadsföring, effektiva försäljningskanaler, till exempel till arbetsgivare och företag och
bra information till resenärer och länsinvånare är viktigt för att öka resandet och därmed intäkterna.
- Inför kommande trafikupphandlingar är det viktigt att noggrant utreda vilka alternativ som
finns vad gäller drivmedel till våra fordon.

Stadstrafik
För att förbättra kapaciteten på linje 1 vilken har flest resenärer i stadstrafiken i Jönköping utreds
möjligheten att göra om linjen till ett så kallat BRT-stråk (Bus Rapid Transit, busstrafiksystem
med lösningar från spårtrafik). Jönköpings kommun har sökt bidrag till infrastrukturinvesteringen
via Stadsmiljöavtalet och målsättningen är att kunna erbjuda resenärerna en förbättrad kapacitet i
samband med nästa trafikavtalsperiod.
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För att de beslutade utökningarna i trafikförsörjningsprogrammet ska kunna genomföras i
stadstrafiken i Jönköping är en ny bussdepå nödvändig. Planeringen för byggandet av ny depå med
inflyttning i juni 2021 påbörjas under 2018.

Inriktningar 2018
- Planera för första delsträckan av en ny framtida stomlinje i Jönköping med eventuell trafikstart
under året.
- Utreda förutsättningarna för en elbusslinje i Jönköping.
- Helårseffekt av fullt utbyggd stadstrafik med laddhybridbussar i Värnamo.

Regiontrafik
Inriktningar 2018
- Förbereda inför ny regionbussupphandling med avtalsstart juni 2020.
- Tillsammans med Region Halland (Hallandstrafiken) startas ett treårigt projekt med fler tågturer
mellan Halmstad och Nässjö. I dagsläget är resandet lågt på delar av linjen och syftet med projektet
är att se om fler resenärer väljer tåget då turutbudet blir bättre.

Serviceresor
Serviceresor (närtrafik, sjukresor, färdtjänst) är komplement till linjelagd trafik för att skapa
kostnadseffektiva trafiklösningar. För trafiken, som i olika former är anropsstyrd, finns ett
standardiserat koncept för länet. Detta gäller regelverk (exklusive skolskjutsar) liksom hur trafiken
ska integreras med och komplettera linjetrafiken.
För sjukresor och färdtjänst är det särskilt viktigt att, inom ramen för ett kollektivt resande, ta
hänsyn till de speciella behov som finns bland sjuka och personer med funktionsnedsättning.
I regelverket för färdtjänst tas regeln bort om att färdtjänst inte får användas för resa till vården.
För 2018 föreslås en justering av egenavgiften till 120 kronor, ersättningen för egen bil samt boende
och högkostnadsskyddet vad gäller sjukresor. Regler för sjukresor och färdtjänst framgår av bilaga.

Antal
resor(tusental)

Plan 2018

Resultat 2015

Resultat 2016

Sjukresor

160

159

153

Färdtjänstresor

495

465

497

Närtrafik

20

20

19

644

669

Totalt antal serviceresor

675

Inriktningar 2018
- En del av serviceresetrafiken upphandlas under 2017. De nya trafikavtalen träder i kraft 1 september
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2018.
- En utvärdering av närtrafiken genomförs under 2017. Utifrån denna görs en översyn hur närtrafiken
kan utvecklas och vara en del i omställningen till ett hållbart samhälle.
- En översyn av regelverket vad gäller sjukresor genomförs.

Regelverk för sjuk- och behandlingsresor
(från och med 2018-01-01)
1. Inledning
Rätten till sjukresor regleras i lagen (1991:419) om sjukreseersättning vid sjukresor. I lagen ges
hänvisningar till lagar och förordningar som i sin tur pekar ut den vård och de behandlingar som
berättigar till ersättning för resekostnader. Vidare anges att frågor om resekostnadsersättning ska
prövas av sjukvårdshuvudmannen och att denna prövning ska ske enligt de grunder som
sjukvårdshuvudmannen bestämmer. Sjukvårdshuvudmannen har med andra ord stora friheter att
själv utforma innehållet och omfattningen av sjukreseverksamheten.
1.1 Vem omfattas av regelverket för sjukresor?
Alla personer som omfattas av AFL (Lagen om allmän försäkring) har rätt till sjukreseersättning
enligt detta regelverk. Försäkrade enligt AFL är alla svenska och utländska medborgare som är
bosatta i Sverige. EU/EES medborgare, samt medborgare i Schweiz, som inte är bosatta i Sverige, har
rätt till akutsjukvård och sjukresa när de tillfälligt vistas här. Detta enligt samma regler som gäller för
svenska medborgare. Även asylsökande omfattas av detta regelverk.
1.2 Utbetalning av sjukreseersättning
Begäran om sjukreseersättning ska lämnas till Sjukreseenheten inom två år efter resedatum. Lämnas
begäran senare får patienten ingen ersättning. Utbetalningar under 50 kronor betalas inte ut. Patient
kan däremot spara flera kvitton och få ersättning för dem.
1.3 Preskriptionstid
Om patient eller dödsbo inte hämtat ut pengar som Sjukreseenheten utanordnat är
preskriptionstiden tio år.
1.4 Omprövning av beslut
Beslut som grundar sig på det av regionstyrelsen antagna regelverket kan inte omprövas på
tjänstemannanivå.

2. Färdsätt
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Generellt är det alltid billigare färdsätt som gäller. Det är alltid hälsotillståndet som avgör vilket
färdsätt som patienten kan få ersättning för.
Hälsotillståndet avgör hur länge en patient kan vänta när tiden i vården inte passar med tåg- eller
busstider. Bedömning om patient får åka med serviceresefordon istället för med tåg/buss med
anledning av hälsotillståndet kan endast göras av legitimerad behandlande vårdpersonal.
2.1 Privat bil
Milersättning inom länet lämnas endast för resor till vissa återkommande kvalificerade
behandlingar vid länets sjukhus se punkt 3.

Ersättning ges för närmaste (inte snabbaste) resväg och beräknas från patientens
folkbokföringsadress till närmaste vårdgivare som kan ge relevant vård.
Om en patient som fått specialist- eller vårdgarantiremiss är berättigad att få åka sjukresa istället blir
skjutsad till vården av en person som därefter reser tillbaka, utan att patienten följer med, dras ingen
egenavgift för returresan. Detta gäller endast för resor utanför länet med egen bil.
2.2 Buss eller tåg
I första hand ska patienten åka buss eller tåg. Patienten bör försöka få tid på vårdcentral eller
sjukhus som passar med buss- eller tågtiderna. Busshållplats finns oftast vid vårdinrättningarna.
Innan patienten får åka sjukresa på grund av att buss- eller tågtider inte passar måste patienten ha
försökt ändra tiden för besöket.
Ersättning för buss- och tågresor inom länet lämnas endast för vissa resor till
återkommande kvalificerad vård vid länets sjukhus se punkt 3.
2.3 Sjukresa med serviceresefordon
Den som på grund av sitt hälsotillstånd inte själv kan köra, åka kollektivt eller på annat sätt ta sig
till vården har rätt till sjukresa med serviceresefordon. Resan beställs via beställningscentralen för
serviceresor.
Barn under 16 år som inte har färdtjänst kan i undantagsfall beviljas sjukresa med
serviceresefordon vid enstaka tillfällen, men då krävs ett godkännande från
beställningscentralen för serviceresor. Vid återkommande resor krävs läkarintyg.
Patienten kan åka sjukresa med serviceresefordon från olycksplats eller sin folkbokföringsadress till
valfri vårdcentral inom länet som ingår i vårdval och i övrigt till närmaste vårdgivare som kan ge
relevant vård. För vårdval som inom ögon likställs som valfri vårdcentral. Saknas allmänna
kommunikationer helt kan patienten få resa med sjukresa med serviceresefordon till närmaste
busshållplats eller tågstation.
Sjukresan måste alltid beställas via beställningscentralen för serviceresor senast klockan 16.00 en
vardag i förväg. Sjukresorna ska i möjligaste mån samordnas. Behandlande vårdgivare kan bevilja
ensamåkning om synnerliga skäl finns, till exempel att patienten är mycket infektionskänslig, om
patienten pga. sin sjukdom är utåtagerande och aggressiv eller om patienten själv har en smittsam
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sjukdom.
Vid akuta besök i vården kan beställning ske dygnet runt. Vården använder Cosmickvittot eller
sjuktransportkvittot som både styrker besöket i vården samt behovet av färdsätt. Egenavgift betalas
som för sjukresa
I de fall som vårdgivaren inte intygar att hälsotillståndet kräver serviceresa kan sjukreseenheten
fakturera patienten i efterhand.
Den som inte utnyttjar en beställd resa kan faktureras för den kostnad som uppstår om
avbeställning inte görs senast 30 minuter före planerad hämtning.
Resor till/från vården sker i samband med vårdbesöket, det vill säga det är inte tillåtet att bryta
vårdkedjan med privata ärenden före eller efter vårdbesöket.
Finns färdtjänsttillstånd berättigar detta till att åka sjukresa enligt villkoren i giltigt
färdtjänsttillstånd.
2.4 Flyg
För att flygresa ska beviljas krävs intyg från remitterande läkare/vårdgivare att
hälsotillståndet kräver detta färdsätt
2.5 Övrigt vid sjukresa
Resa medges till valfri vårdcentral inom länet som ingår i vårdval och i övrigt till närmaste
vårdgivare inom länet som kan ge vård. Den som själv väljer att söka vård på annan ort får stå för
merkostnaderna som den längre resan innebär. Detta gäller såväl inom som utanför länet. Det gäller
även när personen på eget initiativ begärt att få bli remitterad till annan vårdgivare
(valfrihetsremiss).
I vissa fall kan ersättning ges för resa till annan plats än bostaden.
Vid alla resor med serviceresefordon utanför länet krävs en specialistvårdsremiss. Vårdgivaren ska
även ha gjort en bedömning av patientens behov av sjukresa med serviceresefordon. Detta gäller
bara när patientens hälsotillstånd är sådant att privat bil och allmänna kommunikationer inte kan
användas.

3. Sjukresor inom länet
Ersättningen för buss, tåg och privat bil inom länet ersätts inte, med undantag av sjukresor till
vissa återkommande kvalificerade behandlingar vid länets sjukhus.
Med återkommande menas:
1 gång i veckan under minst 10 veckor i följd.
2 gånger i veckan under minst 5 veckor i följd.
3 gånger i veckan under minst 4 veckor i följd.
4–5 gånger i veckan under minst 2 veckor i följd.
Det är alltid den planerade behandlingen (vårdformen) som avgör. Det innebär att om en patient som
får strålbehandling en gång i veckan under en tioveckorsperiod blir förkyld och uteblir en av
gångerna, ändå kan få ersättning. Det innebär också att en dialyspatient som bryter armen har rätt till
ersättning för resorna till dialysen men inte till ortopeden.
Cosmic-kvittot gäller för sjukresor och för resa med serviceresefordon. För de
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ersättningsberättigade bil, buss- och tågresorna finns särskild blankett.
Respektive avdelning/mottagning skriver under och skickar in denna blankett till Sjukreseenheten för
utbetalning. Underskriften innebär att avdelningen/mottagningen intygar att behandlingen är en av de
godkända behandlingarna samt att patienten deltagit angivna datum.
Följande behandlingar ger rätt till ersättning under förutsättning att tidsramarna ovan uppfylls:
• Dialysbehandling
• Strålbehandling
• Cytostatikabehandling
• Lung- och allergimottagningen
• Dagsjukvård anorexienheten (inklusive uppföljningsbesök)
• Dagsjukvård ätstörningsenheten på psykiatriska kliniken, Värnamo sjukhus
• Dagsjukvård på reumatologmottagningen på ortoped kliniken, Länssjukhuset Ryhov
• Dagsjukvård rehabiliteringsmedicinska kliniken, Länssjukhuset Ryhov
• Övriga besök hos läkare som uppfyller tidsramarna nedan, till exempel ECT-behandling
För besök till hematologen cytostatika kan man få ersättning för resa med bil, buss eller tåg vid minst
tio behandlingar inom en period av sex månader.
För barn och unga under 18 år gäller att man kan få ersättning för bil, buss eller tåg om barnet
behandlats på barn- och ungdomsmedicinska kliniken, Länssjukhuset Ryhov eller
habiliteringscentrum.
Barnet måste behandlas fem gånger eller mer under en period på tio veckor på barn- och
ungdomsmedicinska kliniken, Länssjukhuset Ryhov eller habiliteringscentrum. Detta gäller dock inte
regelbundna habiliteringsresor.

4 Sjukresor utomläns, specialistvårdsremiss
För att få sjukreseersättning vid utomlänsvård krävs alltid specialistvårdsremiss eller
vårdgarantiremiss utfärdad av behörig läkare inom Region Jönköpings län såvida vårdbehovet inte
uppstått akut vid vistelse i annat län eller region. För resa med serviceresefordon utanför länet ska
remitterande läkare göra en bedömning av patientens hälsotillstånd och upprätta en
specialistvårdsremiss.

5 Utomlänspatienters hemresor och länsinvånarnas hemresor från annat län
Olika regler för sjuk- och behandlingsresor gäller när man får vård i annat landsting.
Vårdlandstinget ska informera om att patienten kan få stå för resekostnaden själv, beroende på vilka
regler som gäller.
Kontakta alltid hemlandstinget före hemresan. Dessa resor beställs via beställningscentralen för
serviceresor i patientens hemlandsting. Med hemlandsting avses det landsting eller den region där
patienten är folkbokförd.
Region Jönköpings län ersätter kostnad för resa till närmaste vårdinrättning efter akut insjuknande
eller olycka vid vistelse i annat län.
Hemresa efter sådant akut insjuknande eller olycka ansvarar patienten för själv. Fakturor på sådana
resor från andra landsting betalas inte av Region Jönköpings län.

6 Regler för personer från EU/EES-länder och övriga länder
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6.1 EU/EES-medborgare och nordiska medborgare.
Utländska medborgare som under tillfällig vistelse inom landstingsområdet, drabbas av akut sjukdom
eller olycksfall har rätt till akut sjukvård enligt hälso-och sjukvårdslagen (HSL). Patienter som
omfattas av EU/EES-avtalet ska visa EU-kort och intyg som styrker identiteten för att få
sjukvårdsförmåner till samma kostnad som svenska medborgare. För patienter från nordiska länder
räcker det med pass eller annan ID-handling som styrker identitet och nationalitet.
Sjukvårdsförmånerna för EU/EES-medborgare och nordiska medborgare omfattar även akut
sjukresa från vistelseort alternativt olycksplats till närmsta vårdgivare.
Sjukresan ska ske med det färdsätt som patientens tillstånd kräver. Patienten betalar samma
egenavgift som länsinvånare för sin sjukresa
Patient från EU/EES-land har också rätt till returresa till vistelseort eller tillfällig bostad i Sverige efter
avslutad vård. Samma regler som för svenska medborgare gäller.
6.2 Medborgare från övriga länder
Medborgare från övriga länder har inte rätt till sjukresor eller till ersättning för resor till och från
sjukvården. Detta gäller även överflyttningsresor. För asylsökande se punkt 5.

7 Reseersättning och egenavgift
Generellt sett är det endast den del av resekostnaden som överstiger egenavgiften, som ersätts av
Region Jönköpings län.
7.1 Privat bil
Privat bil ersätts med 18,50 kr/mil med avdrag för egenavgift 120 kronor enkel resa.
Ersättning inom länet lämnas endast för resor till viss återkommande kvalificerad vård vid länets
sjukhus. Se punkt 3.
Parkeringsavgifter ersätts endast när det är en anslutningsresa till tåg eller buss. Övriga
parkeringsavgifter, biltullar, broavgifter samt trängselskatt ersätts inte.
Vid resan med privat bil är det samma ersättning per kilometer oavsett hur många som åker med i
fordonet.
7.2 Buss, tåg, flyg och färja
Biljettkostnader för 2:a klass ersätts med avdrag för egenavgift 22 kr enkel resa. I annat fall
Länstrafikens lägsta zonpriser. Vid beställning av resa via internet ersätts även bokningsavgift.
Vid behandlingsserier förutsätts till exempel zonkort eller länskort.
Ersättning inom länet lämnas endast för resor till viss återkommande kvalificerad vård vid länets
sjukhus. Se punkt 3.
7.3 Serviceresor
Egenavgift för sjukresa med som beställs hos beställningscentralen för serviceresor är 120 kronor
enkel resa.
Patienten ska betala en egenavgift enkel resa. Exempel: Patient som åkt sjukresa till vårdcentralen och
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därefter remitterats vidare betalar ingen ny egenavgift. Detsamma gäller för de som betalat egenavgift
för anslutningsresa till annat fordon.
Serviceresor ser om patienten åkt sjukresa till vårdcentralen och tar då bort egenavgiften för
fortsättningsresan. Cosmic-kvittot eller sjuktransportkvittot används.
Intagna på kriminalvårdsanstalt betalar ingen egenavgift. Hemlandstinget debiteras. Ålderspensionärer
(över 65 år) som reser till geriatrisk dagsjukvård betalar ingen egenavgift.
Patient som reser till/från vården på grund av allmänfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen (SML)
betalar ingen egenavgift.
Donator och ledsagare betalar ingen egenavgift.
Den som har en förfallen skuld till Region Jönköpings län erhåller ingen ersättning. Istället sker
kvittning mot skulden.
7.4 Asylsökande
Hälsotillståndet avgör färdsätt till vården för akut vård.
Enligt lag ska de asylsökandes egenavgift för sjukresor i vara högst 40 kronor. För att den lägre
avgiften ska gälla måste patienten visa LMA-kortet för föraren i samband med betalning. Justering i
efterhand tillåts inte. Fakturering kan inte ske. Egenavgift 40 kronor. Gäller även för dem som fått
permanent uppehållstillstånd (PUT), men inte blivit kommunplacerad. Dessa personer ska uppvisa
LMA-kort eller PUT-bevis. Asylsökande har inte rätt till reseersättning för resor med egen bil, buss
eller tåg.
7.5 Reseersättning ledsagare
Behovet av ledsagare ska alltid vara styrkt av vårdgivaren.
En förutsättning för att ledsagarens kostnader för allmänna kommunikationer ska ersättas är att
patientens ålder eller tillstånd motiverar att någon följer med och att ledsagaren hjälper patienten med
t ex betalning, bagage och liknande. Gäller endast för resor utanför länet.
För barn under 18 år krävs inte vårdgivarens intyg om att en ledsagare behövs. I normalfallet
godkänns endast en ledsagare. I de fall barnet behöver tillsyn/hjälp under färden av fler, kan två
ledsagare accepteras.
Endast de faktiska kostnaderna för resan ersätts enligt detta regelverk. Förlorad
arbetsförtjänst, utlägg för kost etc. ersätts inte.
En ledsagare kan följa med patienten i serviceresefordonet om patientens ålder eller tillstånd
motiverar att någon följer med och att ledsagaren hjälper patienten med till exempel betalning, bagage
och liknande. Ledsagaren betalar ingen egenavgift. Behandlande legitimerad personal kan intyga att
ytterligare en ledsagare behövs under färden (alternativt en ledsagare utöver vad färdtjänsttillståndet
medger). Om fler ledsagare följer med faktureras patienten för kostnaden i efterhand.
Stannar patienten kvar för vård (utanför länet) får ledsagaren resa hem med billigaste färdsätt (tåg
eller buss). Ingen egenavgift dras. Observera att den som följer med i ambulans inte får ersättning
för hemresan. Resor för enbart följeslagare med serviceresefordon medge inte. Om vården
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beställer resa för person som inte är patient faktureras avdelningen/mottagningen för resans totala
kostnad.
All reseersättningen söks av patient och betalas till patient.
Boende på särskilt boende jämställs med eget boende. Om kommunens personal är med som
ledsagare gäller samma regler som för medföljande anhöriga.
Eventuella merkostnader för personalens återresa med taxi ersätts inte enligt detta regelverk.
När personal följer med som vårdare under transport vid t ex överflyttning ska detta anges vid
beställningen. Detta gäller även för återresa utan patient. Samåkning enligt gällande regler ska ske för
återresa.
7.6 Forskning och donation
För patienter som kallas i forskningssyfte till annat landsting ges reseersättning endast om
remitterande klinik i Region Jönköpings län gett sitt godkännande till fortsatt forskning/uppföljning.
Specialistvårdsremiss krävs. För patienter som är skrivna i Jönköpings län och som ingår i studie- och
forskningsprojekt i Region Jönköpings län, gäller följande:
Den som av hälsoskäl inte förmår att resa med allmänna kommunikationer eller privat bil kan beställa
sin resa via serviceresor. Ingen reseersättning för privat bil, buss eller tåg utgår inom länet.
Patientens hemlandsting står för donatorns resor. Sjukreseenheten betalar ut ersättning utan avdrag
för egenavgift.
7.7 Barn och barnperspektivet
Ersättning för resa till besök hos sjukt barn (som inte fyllt 18 år) kan i vissa fall betalas.
Bestämmelserna om färdsätt, belopp och egenavgift gäller även för dessa resor. Reseersättning ges
när förälderns/föräldrarnas eller den anhöriges besök ingått som en aktiv del i behandlingen av
barnet. Det kan gälla besök till anorexienhetens dagsjukvård inom länet eller efter remitterad vård till
sjukhus utanför länet.
Ersättning för resa och övernattning kan ges för en besöksresa i veckan (oavsett om det är en ren
besöksresa eller om besöket kombineras med till exempel samtal med läkare, kurator, psykolog) hos
barn som vårdas akut eller efter specialist- eller vårdgaranti på sjukhus utanför länet. Ett besök per
vecka ersätts även om den andra föräldern eller annan anhörig vistas stadigvarande hos barnet på
sjukhuset.
Barnets folkbokföringsadress avgör varifrån reseersättning utbetalas. I vissa enstaka fall kan
ersättning beviljas för resa från annan ort i eller utanför vårt län.
Om ett barn, som till exempel bor med sin mor i Jönköping, får behandling på Universitetssjukhuset i
Linköping kan fadern, som är bosatt i Halmstad, få reseersättning från Halmstad till Linköping för
deltagande vid exempelvis psykologsamtal. En individuell prövning görs alltid. Vikten av att båda
föräldrarna deltar i behandlingen ska styrkas av vårdgivaren.
För barn under 18 år krävs inte vårdgivarens intyg om att en ledsagare behövs. I normalfallet
godkänns endast en ledsagare. I de fall barnet behöver tillsyn/hjälp under färden av fler, kan 2
ledsagare accepteras.
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7.8 Övernattning
Kostnad för övernattning på patienthotell eller på särskilt anvisat hotell kan ersättas om det blir
billigare än att resa fram och tillbaka två eller flera dagar i rad.
Övernattning kan även ersättas om det blir orimligt att resa samma dag som besöket är planerat, till
exempel planerat läkarbesök före klockan 10:00 kan vara skäl till övernattning måste ske. (Billigaste
boende ersätts dock max 1.100kr/natt, tillexempel om resa måste påbörjas före klockan 04:30.)
Om övernattning ordnas i privat boende kan ersättning ges enligt de bestämmelser som gäller för
Sveriges Kommuner och Landsting.
7.9 Ej ersättningsberättigade resor
Följande är exempel på resor som inte omfattas av regelverket för sjuk- och
behandlingsresor:
•Taxiresor som beställs direkt via taxi.
•Resor till vårdgivare utan avtal med regionen eller anslutna till Försäkringskassan.
•Anhörigas besöksresor (vissa undantag för besök hos barn på sjukhus).
•Resor mellan privat adress och särskilt boende som jämställs med eget
boende
•Dagvård med social inriktning
•Förebyggande hälsovård (till exempel mördahälsovård BVC, familjecentral, BB-hemvård,
vaccinationer, hälsokontroller efter generella kallelser till vissa målgrupper till exempel mammografi,
cellprovtagning, aortascreening etc.)
•Friskvård
•Bassängträning i kommunalt eller privat badhus som inte leds av sjukgymnast
•Företagshälsovård (läkare, sjukgymnast etc.)
•Apotek
•Optiker
•Frisör (Undantag: Efter remiss från onkologkliniken godkänns en resa till frisör inom länet för
utprovning av peruk)
•Familjerådgivning

8. Regler för gästdialys
Patienten måste ha en remiss (valfrihetsremiss). Ersättning för resa som är längre än resan från
hemorten till hemsjukhuset betalas under en sjudagarsperiod per år. Under denna vecka får
egenavgiften tillgodoräknas i högkostnadsskyddet alternativt högkostnadsskydd utnyttjas.
Sjukreseenheten kan utfärda betalningsförbindelse för taxi under denna tid.
För övriga längre resor gäller de vanliga reglerna om valfrihet utanför länet. Det innebär att patienten
får stå för merkostnaden för längre resor. Egenavgiften får inte tillgodoräknas i högkostnadsskyddet
och betalningsförbindelse för taxi kan inte skrivas.
Kortare resor ersätts alltid men endast en sjudagarsperiod per år räknas in i högkostnadsbeloppet.
Under denna vecka får egenavgiften tillgodoräknas i högkostnadsskyddet. Sjukreseenheten kan
utfärda betalningsförbindelse för taxi under denna tid.

9. Permission och permissionsresor
9.1 Betalning vid permissioner
För resdag betalar patienten patientavgift för sluten vård. För permissionsdag betalar patienten
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ingen patientavgift.
9.2 Resdag
Som resdag räknas den dag patienten lämnar avdelningen för att gå på permission. Som resdag
räknas också den dag patienten återkommer till avdelningen efter avslutad permission.
9.3 Permissionsdag
Som permissionsdag räknas den dag då patienten vistas utanför sjukhuset i minst tolv timmar
mellan klockan 00.00 och klockan 24.00. Detta gäller även de dagar när man reser till och från
sjukhuset.
9.4 Omfattning av permissionen
Permissionen får omfatta högst tre dagar, detta exklusive resdagar. Undantag: Avsteg från denna regel
får i undantagsfall göras för patienter som vårdas på psykiatriska kliniken och där permissionen ingår
som ett led i behandlingen.
9.5 Permissionsresor
För att ersättning ska utgå måste permissionen vara på initiativ av behandlande vårdpersonal
och ingå som ett led i behandlingen.
Huvudregeln är att reseersättning ges för resa till/från bostaden. I vissa fall kan ersättning ges för resa
till annan plats än bostaden t ex till en anhörig. Merkostnader överstigande en mils längre resa får
patienten stå för själv.
Om patientens hälsotillstånd är sådant att allmänna kommunikationsmedel inte kan användas och
anhöriga inte kan skjutsa så kan serviceresefordon beställas via beställningscentralen för
serviceresor. För barn upp till 16 år (som inte har färdtjänst) krävs särskilda skäl för att beviljas
sjukresa, eftersom det i normalfallet är vårdnadshavares ansvar att skjutsa.
Andra resor i samband med permission är inte sjukresor och får inte beställas via beställningscentralen
för serviceresor.
Taxirekvisition används om patienten av hälsoskäl inte själv kan köra, inte klarar av att åka tåg eller
buss och inte har någon närstående som kan skjutsa. Patienten betalar ingen egenavgift.

10. Högkostnadsskydd för sjukresor
För att få högkostnadsskydd för sjukresor ska man inom tolv månader ha betalat minst 2160 kr i
egenavgifter. Endast ersättningsberättigade resor ingår i högkostnadsskyddet och patienten är själv
ansvarig för att spara kvitton och underlag.
Barn under 18 år i samma familj har gemensamt högkostnadsskydd. Det åligger förälder att meddela
sjukreseenheten vilka barn som ska omfattas av högkostnadsskyddet.
Vid resa med egen bil registrerar sjukreseenheten resekostnaderna manuellt efter att underlag lämnats
in. Beräkning av högkostnadsskydd sker med automatik för resor som beställs och utförs med
Länstrafikens serviceresefordon. Detta innebär att när första sjukresan sker (alternativt nuvarande
högkostnadsskydd går ut) påbörjas beräkning av egenavgiften och när belopp (för näravarande.) 1 980
kr uppnåtts inom en tolvmånadsperiod sker ingen debitering av avgift inom tolvmånadsperioden.
Manuella justeringar av datum kan inte ske.
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Högkostnadsskydd för sjukresor får endast utfärdas för personer som är folkbokförda i
Jönköpings län.
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Regelverk för färdtjänst och riksfärdtjänst
(från och med 2018-01-01)
Regelverk för färdtjänst
Allmänt
Färdtjänst är en kompletterande kollektiv transportform till de allmänna kommunikationerna.
Val av fordon eller transportform för resan avgörs utifrån funktionshindrets art och resenärens
hjälpbehov vid varje restillfälle.
Syfte
Region Jönköpings län i Jönköpings län och dess förvaltning Jönköpings Länstrafik ansvarar för
att utreda och pröva tillstånd till färdtjänst för invånare i Jönköpings län. Som stöd i
handläggningen av färdtjänst har Region Jönköpings län förutom Lag om färdtjänst (1997:736)
samt domstolarnas domar och prejudikat. Som komplement har Region Jönköpings län skapat
ett regelverk för färdtjänst.
Syftet med regelverket är att det ska fungera som en vägledning vid
myndighetsutövning/handläggning och som ett hjälpmedel för att den som ansöker om färdtjänst
skall kunna bedömas rättsäkert utifrån samma grund. Regelverket kan inte inskränka en persons
rättigheter i förhållande till lagen men kan däremot ha bestämmelser i frågor som inte regleras i
färdtjänstlagen.
Tillstånd till färdtjänst
Tillstånd för färdtjänst beskrivs i Lag om färdtjänst (1997:736) enligt följande paragrafer:
6§ Färdtjänst får anlitas av den som efter ansökan har fått tillstånd till det. Frågor om tillstånd
prövas av kommunen där den sökande är folkbokförd eller, om kommunens uppgifter enligt
denna lag överlåtits till den regionala kollektivtrafikmyndigheten i länet, av denna myndighet
(tillståndsgivaren).
Lag (2010: 1068).
7§ Tillstånd till färdtjänst skall meddelas för dem som på grund av funktionshinder, som
inte endast är tillfälligt, har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att
resa med allmänna kommunikationsmedel. Om sökanden är under 18 år ska prövningen
göras i förhållande till barn i motsvarande ålder utan funktionshinder.
Tillståndet omfattar inte transporter som av någon annan anledning bekostas av det
allmänna. Lag (2006:1114).
8§ Om den som söker tillstånd till färdtjänst behöver ledsagare under resorna, skall
tillståndet gälla även ledsagaren.
9§ Tillstånd till färdtjänst meddelas för viss tid eller tills vidare. Tillstånd får i skälig omfattning
förenas med föreskrifter om
1. vilket färdsätt som får användas,
2. inom vilket område resor får göras, och
3. hur många resor tillståndet omfattar.
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Sådana resor som kan anses vara väsentliga för tillståndshavaren får begränsas till antalet
endast om det finns synnerliga skäl. Om det finns särskilda skäl, får tillståndet även i övrigt
förenas med villkor. Lag (2006:1114).
Färdtjänstformer
För den som är folkbokförd i Jönköpings län finns det möjlighet att ansöka om
färdtjänsttillstånd. Färdtjänst finns i följande former:
Färdtjänst
Med färdtjänst avses resor inom den egna kommunen. Resorna regleras i detta regelverk.
Länsfärdtjänst
Med länsfärdtjänst avses resor inom Jönköpings län och max 3 mils resväg in i
angränsande län. Resorna regleras i detta regelverk.
Resa i annan kommun utanför länet
Med resa i annan kommun avses resa vid vistelse i annan kommun utanför länet. Om inget
annat anges gäller regelverk ”Färdtjänst” även för resa i annan kommun utanför Jönköpings
län.
Övrigt
Under de närmaste åren kan en del försök med utvidgad och tidtabellagda serviceresor och
kombination av resor, till exempel anslutning till tåg för resor inom länet, komma att prövas. Vid
sådana försök blir de regler som i förekommande fall beslutas i särskild ordning överordnade
detta regelverk.

Regelverk
1. Ansvar för färdtjänst
Varje kommun, eller om kommunen överlåtit ansvaret till den regionala
kollektivtrafikmyndigheten, ansvarar för att anordna färdtjänst av god kvalitet enligt Lag
om färdtjänst, SFS 1997:736.
Med den ansvariga myndigheten avses i detta regelverk Region Jönköpings län med dess
verksamhetsområde Jönköpings Länstrafik.
2. Rätt till färdtjänst
Den som på grund av funktionshinder, som inte endast är tillfälligt, har väsentliga svårigheter
att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel har rätt till
färdtjänst.
3. Ansökan om tillstånd
Ansökan om färdtjänsttillstånd görs hos den ansvariga myndigheten. Färdtjänst medges jämlikt
7 § i Lag om färdtjänst till personer med varaktigt funktionshinder av minst tre månader.
4. Beslut
Den ansvariga myndigheten svarar för myndighetsutövningen för färdtjänst och meddelar
beslut.
5. Överklagande av beslut
Tillståndsgivarens beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd
krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2010:1068). Överklagandet ska ske
skriftligt och vara den ansvariga myndigheten tillhanda inom tre veckor efter att sökanden
fått del av beslutet.
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6. Giltighetstid
Färdtjänsttillstånd är som regel tidsbegränsat i högst tre år.
En person kan få tillstånd utan tidsbegränsning om funktionsnedsättningen bedöms vara livslång,
trots eventuell framtida medicinsk utveckling. I bedömningen ska även tas hänsyn till förbättrad
tillgänglighet i kollektivtrafiken och framtida nya trafiklösningar med olika servicenivåer i samband
med/eller under resan.
7. Återkallande
Färdtjänsttillstånd kan återkallas om förutsättningarna för tillståndet inte längre finns eller om
tillståndshavaren gjort sig skyldig till allvarliga eller upprepade överträdelser av de föreskrifter och
villkor som gäller för färdtjänst.
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8. Färdtjänstens omfattning
Färdtjänsten omfattar arbets-, studie- och fritidsresor. Resa får ske inom Jönköpings län och max tre
mils resväg in i angränsande län. Vid resa utanför länsgränsen ska resan påbörjas eller avslutas i
Jönköpings län. För resor inom annan kommun utanför länsgränsen, se punkt 9. Färdtjänst får inte
användas till tjänsteresor. Används färdtjänst för vårdbesök omfattas resans egenavgift inte av
högkostnadsskyddet för sjukresor.
9. Resa inom annan kommun
Tillstånd för färdtjänst kan ges vid tillfällig vistelse i annan kommun utanför Jönköpings län.
Resan prövas resa för resa och kan förenas med speciella villkor. Under en 14-dagarsperiod
beviljas max sex enkelresor och under en tolvmånadersperiod beviljas max 60 enkelresor.
10. Färdsätt
Fordonsvalet görs utifrån vad som framgår av tillståndet.
Länstrafiken avgör vilket fordon som lämpar sig bäst för den aktuella resan.
11. Beställning av resa
Beställning av färdtjänstresa ska ske i god tid via beställningscentralen för serviceresor. Resa
inom den egna kommunen ska dock beställas senast en timme före avresa. Länsfärdtjänstresa ska
beställas senast fyra timmar före avresa. Resa före klockan 10.00 måste beställas senast klockan
19.00 dagen före. Fram- och återresa kan beställas vid samma tillfälle.
Avbeställning av resa ska ske senast 30 minuter innan resan skulle påbörjats. Ändring av bokad
resa resulterar i en ny beställning.
Begäran om avresetid eller ankomsttid ska anges vid beställning av resan. Beställningscentralen
anger lämplig avresetid utifrån begärd ankomsttid.
12. Justerad avresetid
För att kunna samordna resorna på bästa sätt kan resan senareläggas eller tidigareläggas 30 minuter
utifrån önskad avresetid. Saknas lediga fordonsresurser vid beställningstillfället erbjuds alternativ
restid.
13. Hämtning
Resenären ska vara klar för hämtning i god tid. Hämtning kan ske fem minuter före eller tio minuter
efter avtalad hämtningstid. Detta betraktas inte som försening. Efter denna tid bör resenären kontakta
beställningscentralen för serviceresor för besked. Resenären ska meddelas när avtalad tid inte kan
hållas.
14. Samåkning
Färdtjänstresor samordnas via beställningscentralen för serviceresor. Begäran om särskild chaufför,
fordon eller transportör kan inte tillgodoses.
15. Resväg
Acceptabel omväg och restid motsvarar restiden för en genomsnittstid för olika resealternativ på
likvärdig sträcka inom linjetrafiken inklusive väntetid för byten inom linjetrafiken. Uppehåll under
resan medges inte.
16. Antal resor
Den enskilde avgör som regel själv i vilken utsträckning färdtjänst behöver användas.
Tillståndsgivaren äger rätt att föreskriva hur många resor tillståndet omfattar (9 §).
17. Tider
Färdtjänstresa får företas följande tider:
Måndag–torsdag klockan 06.00–24.00.
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Fredag klockan 06.00–02.00.
Lördag klockan 07.00–02.00.
Söndag och helgdag kl. 07.00–24.00.
Resan ska vara avslutad före klockan 24.00 alternativt klockan 02.00.
Härutöver kan Länstrafiken efter samråd med brukarorganisationerna besluta om resor till
klockan 02.00 vid några av årets helgdagar.
18. Avgifter och faktura
För färdtjänstresa uttas en egenavgift motsvarande kontantpriset i Länstrafikens gällande
prislista (lägst en zon).
Vid resa utanför länsgränsen tillkommer, utöver aktuellt zonpris, en extraavgift motsvarande
priset två gånger för första zon.
Färdtjänstberättigade barn (0–6år) och ungdomar betalar enligt Länstrafikens prislista för
skolungdom.
Vid betalning av egenavgift eftersträvas så jämna pengar som möjligt och förare växlar max
200-kronorssedel.
Om resa beställts och inte ska genomföras ska avbokning ske senast 30 minuter innan resan
skulle påbörjas, om avbokning inte sker kan avgift faktureras med 100kronor/beställd resa.
Samtliga egenavgifter (inklusive pris för arbetsresor) kan faktureras kund. Kund anmäler
detta vid ett tillfälle, till exempel. i samband med beställning av resa alt vid erhållande av
tillstånd och gäller tills vidare. Kund erhåller faktura på samtliga utförda resor i efterskott
avseende färdtjänst, arbetsresor, sjukresor. Sker inte betalning enligt faktura kan kund stängas
av från tjänsten faktura och betalning sker då med kontant betalning/kortbetalning innan resan
påbörjas.
Egenavgift för resa inom kommun utanför länet (enligt punkt 9) är 10 kronor per
kilometer, dock minst 50 kronor per enkelresa. Priset inkluderar även en (1)
medresenär/ledsagare.
19. Assistans
Den som är i behov av assistans till och från bostaden kan erbjudas detta. Assistans innebär att
chauffören hämtar och lämnar den färdtjänstberättigade i bostaden eller i annan lokal.
20. Ledsagare
Den som är i behov av hjälp under resan kan beviljas ledsagare. Behovet av ledsagare ska vara
knutet till resan och inte vistelsen på resmålet. Med ledsagare avses en person som följer med den
färdtjänstberättigade för att denna ska kunna genomföra en resa. Ledsagaren ska kunna bistå med
all den service som behövs och även vara behjälplig mellan bostad och påstigningsplats. Ledsagare
får inte själv vara innehavare av färdtjänsttillstånd eller ha behov av förarens assistans eller ta med
hjälpmedel.
Behovet av ledsagare ska framgå av tillståndet. Ledsagare betalar ingen avgift.
21. Medresenär
Den färdtjänstberättigade har rätt att ha med en (1) medresenär som inte är ledsagare. Egna barn
under tolv år har också rätt att följa med på resan och räknas då som medresenär utöver ovan
angivna medresenär. Önskemålet om medresenär ska meddelas vid beställning av resan.
Medresenärer betalar samma zonavgift som den färdtjänstberättigade. Ungdom som är medresenär
betalar ungdomspris och barn 0– 6 år betalar ingen avgift vid resa tillsammans med vuxen.
22. Arbetsresor
Den färdtjänstberättigade kan använda färdtjänst för resa mellan bostaden och arbetsplatsen. Här
inräknas även resa till och från skola för den som vuxenstuderar. För den som regelbundet måste
resa före klockan 06.00 eller efter klockan 24.00 beviljas undantag från ovanstående restider.
Arbetsresor kan betalas med en fast månadskostnad som följer priset på Länstrafikens periodkort,
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30-dagarskort för vuxen, och antal zoner.
Vid arbetsresa över länsgräns gäller Länstrafikens periodkort, 30-dagarskort för vuxen, med
länsgiltighet. Villkoret för en månadskostnad är att den betalas via faktura i efterskott. Vid utebliven
betalning av fakturan förfaller möjligheten till en månadskostnad och resorna betalas vid varje
enskild resa enligt avgiften för övriga färdtjänstresor enligt punkt 18.
För den som åker arbetsresa finns möjlighet att inkludera lämning/hämtning på förskola/fritids för
egna barn (max tolv år) i anslutning till resa till/från arbetet.
23. Skolskjuts
Färdtjänst kan inte utnyttjas av elever till och från grundskola eller särskola inklusive
gymnasiesärskola eller för resor under skoltid.
24. Hjälpmedel
Det ska framgå av färdtjänsttillståndet vilka förflyttningshjälpmedel som får tas med under resan.
Vid beställning ska den resande anmäla vilka hjälpmedel som ska tas med under resan. Ledsagare
och medresenär kan inte ta med egna hjälpmedel eller egen rullstol på resan. Krycka/käpp är
undantaget.
25. Trappklättrare/förflyttning i trappor
För färdtjänstberättigad som inte själv kan förflytta sig i en trappa till/från den egna
bostaden kan förflyttning beviljas med trappklättrare.
Förflyttning med trappklättrare kan beviljas under max 18 månader eller med max 24
enkelresor per år så länge färdtjänsttillståndet är giltigt. Endast ett av alternativen kan väljas.
Om kund bor på särskilt boende, enligt beslut från äldre- och funktionshinderomsorgen, finns
möjlighet till max 24 enkelresor per år för besök på tidigare folkbokföringsadress.
Förflyttning med trappklättrare utförs inte inne i bostad/lägenhet.
Vid liggande transport kan förflyttning i trappa utföras om förflyttningen gäller till/från den egna
bostaden.
För samtliga förflyttningar i trappor gäller att uppdraget ska vara genomförbartoch ska kunna ske
utan risker för förare och/eller kund. Bedöms risker finnas utförs inte förflyttning.
26. Bagage
Bagage får tas med på resan, i normalfallet två normalstora väskor/kassar. Bagage för
ledsagare och/eller medresenär får per person max tas med en normalstor väska/kasse. Med
bagage därutöver kan färdtjänstresa inte utföras.
27. Husdjur
Husdjur får inte tas med. Undantaget är ledarhund/ servicehund som vid behov får tas med.
28 Allmän kollektivtrafik
Vid resa i den allmänna kollektivtrafiken inom Jönköpings län med Länstrafiken kan
färdtjänstberättigad med giltigt tillstånd ta med en medresenär som hjälper till på resan.
Färdtjänstberättigad betalar enligt Länstrafikens ordinarie priser och den som följer med på resan
åker fritt på det så kallade Ta-med-en-vän-kortet som den färdtjänstberättigade erhåller från
Länstrafiken. För att medresenär ska åka fritt måste färdtjänstberättigad vara med under hela resan.
Ta-med-en-vän-kortet stämplas vid påstigning.
29. Förändringar
Inför större förändringar i färdtjänstverksamheten ska synpunkter inhämtas genom
kommunala handikappråd, kommunala pensionärsråd och Länsrådet för funktionsnedsättning.
30 Tillämpningsföreskrifter
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Reglernas praktiska tillämpningsföreskrifter utformas av ansvarig förvaltning
Jönköpings Länstrafik.
31. Ikraftträdande
1 januari 2018, om inget annat anges.

Regelverk för riksfärdtjänst
Allmänt
Riksfärdtjänst är en ersättning för reskostnad för den som på grund av stor och varaktig
funktionsnedsättning inte kan resa till normala reskostnader inom Sverige utan måste resa på ett
särskilt kostsamt sätt.
Riksfärdtjänst är avsedd för personer vars funktionsnedsättning är varaktig. Med varaktig
menas att funktionsnedsättningen förväntas bestå i minst tre månader.
Syfte
Region Jönköpings län i Jönköpings län och dess förvaltning Jönköpings Länstrafik ansvarar
för att utreda och pröva tillstånd till riksfärdtjänst för invånare i Jönköpings län. Som stöd i
handläggningen av riksfärdtjänst har Region Jönköpings län förutom Lag om riksfärdtjänst
(1997:735) samt domstolarnas domar och prejudikat. Som komplement har Region
Jönköpings län skapat ett regelverk för riksfärdtjänst.
Syftet med regelverket är att det ska fungera som en vägledning vid
myndighetsutövning/handläggning och som ett hjälpmedel för att den som ansöker om
riksfärdtjänst skall kunna bedömas rättsäkert utifrån samma grund. Regelverket kan inte
inskränka en persons rättigheter i förhållande till lagen men kan däremot ha bestämmelser
i frågor som inte regleras i riksfärdtjänstlagen.
Tillstånd till riksfärdtjänst
Tillstånd för riksfärdtjänst beskrivs i Lag (1997:735) om Riksfärdtjänst enligt följande
paragrafer:
4 § Riksfärdtjänst får anlitas av den som efter ansökan har fått tillstånd till det. Frågor om tillstånd
prövas av kommunen där den sökande är folkbokförd eller, om kommunens uppgifter enligt denna
lag överlåtits till trafikhuvudmannen i länet, av trafikhuvudmannen (tillståndsgivaren). Lag
2006:1115).
5 § Tillstånd ska meddelas om
1. resan till följd av den sökandes funktionshinder inte till normala reskostnader kan göras med
allmänna kommunikationer eller inte kan göras utan ledsagare,
2. ändamålet med resan är rekreation eller fritidsverksamhet eller någon annan enskild
angelägenhet,
3. resan görs inom Sverige från en kommun till en annan kommun,
4. resan görs med taxi, ett förändamålet särskilt anpassat fordon eller med allmänna
kommunikationer tillsammans med ledsagare, och
5. resan inte av någon annan anledning bekostas av det allmänna.
Om sökande är under 18 år skall prövningen göras i förhållande till barn i motsvarande ålder utan
funktionshinder. Lag (2006:1115).
6§ Om den som söker tillstånd till riksfärdtjänst behöver ledsagare under resan, skall tillståndet
gälla även ledsagaren.
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7 § Tillstånd till riksfärdtjänst får förenas med föreskrifter om färdsätt.

Regelverk
1. Ansökan
Den som är folkbokförd i Jönköpings län kan ansöka om och få tillstånd för riksfärdtjänst. Ansökan
bör vara Länstrafiken tillhanda senast 21 dagar före avresa, Inför storhelger bör ansökan göras
tidigare, till exempel vid jul- och nyårshelg då ansökan ska göras senast den 15 november.
2. Tidpunkt för resa
Vid resa med allmänna kommunikationer gäller aktuella tidtabeller.
Vid resa med serviceresefordon gäller samma tider som för resa med färdtjänst (se punkt
17 i regelverket för färdtjänst).
3. Ändamål eller annan betalare
Ändamålet med resan ska vara rekreation, fritidsverksamhet eller någon annan enskild
angelägenhet av fritidskaraktär. Resan ska ske inom Sverige, från en kommun till en annan.
Riksfärdtjänst är inte avsedd för resor med ändamålen tjänsteresor, arbete, utbildning,
sjukvård eller medicinsk behandling. Ersättning enligt riksfärdtjänstlagen beviljas
inte för resor som bekostas av det allmänna (det vill säga staten, en kommun eller ett
landsting).
4. Val av färdmedel
Region Jönköpings län beslutar om färdsätt med beaktande av resenärens
funktionshinder. Val av färdmedel ska användas utifrån följande prioriteringar med
hänsyn till resenärens funktionshinder:
1. Allmänna kommunikationer.
2. Allmänna kommunikationer i kombination med bil eller specialfordon.
3. Bil eller specialfordon.
Ersättning för resor med hyrbil eller privatbil medges inte. Riksfärdtjänstresor sker i första hand med
allmänna kommunikationer tillsammans med ledsagare och i andra hand med särskilt anpassade
fordon. Det är funktionshindret samt vilka förbindelser som finns samt hur tillgängliga dessa är som
avgör vilket färdmedel som ska användas och om ledsagare behövs. Resa med bil eller specialfordon
beviljas inte på grund av avsaknad av allmänna kommunikationer.
Om en del av resa kan göras med allmänna kommunikationer på egen hand, kan riksfärdtjänst
beviljas för den del av resan som måste ske med anslutningsfordon.
Dyrare färdsätt för att ledsagare inte kan anskaffas beviljas inte. Förskjutning av resa kan ske för att
möjliggöra lägre biljettpris alternativt samåkning. För resor upp till 20 mil kan avresetiden förskjutas
eller tidigare läggas maximalt sex timmar och för längre resor kan avresetiden förskjutas eller
tidigareläggas maximalt tolv timmar.
Den som fått tillstånd till riksfärdtjänst ska betala en egenavgift. Egenavgiften betalas i
enlighet med regeringens föreskrifter (f.n. 1993:1148).
Jönköpings Länstrafik – färdtjänstenheten anvisar hur biljetter erhålls eller om den enskilde själv
ska köpa biljetter på billigaste sätt. Ersättning för resan återbetalas vid uppvisande av biljetter eller
kvitton.
Samordning av resorna sker regelmässigt där det är möjligt och planeras i sin helhet av Jönköpings
Länstrafik eller av företag som på uppdrag av Jönköpings Länstrafik ska samordna resorna.
Uppehåll under resa utöver toalettbesök medges ej. Vid längre resor kan matpaus bli aktuell.
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5. Ledsagare
Med ledsagare avses en person som måste följa med tillståndshavaren för att denne ska
kunna genomföra en riksfärdtjänstresa. För att ha rätt till ledsagare ska situationen vara
sådan att resenären inte kan klara av att genomföra resan med den service som ges av
trafikföretaget. Behovet av antal ledsagare ska vara knutet till själva resan. Ledsagaren får
själv inte vara i behov av assistans från föraren.
6. Medresenär
Vid resa med allmänna kommunikationer betalar medresenären faktisk resekostnad.
En (1) medresenär får följa med. Vid resa med taxi/specialfordon/ serviceresefordon betalar
medresenären samma egenavgift som den riksfärdtjänstberättigade och detta gäller även barn under
tolv år.
Vid resa med allmänna kommunikationer får obegränsat antal medresenärer följa med och
medresenären betalar pris enligt linjetrafikens priser.
Finns egna barn under tolv år kan fler medresenärer förekomma.
7. Hjälpmedel och bagage
I normalfallet får endast personligt förskrivna hjälpmedel, som inte går att låna eller hyra på plats,
tas med på en riksfärdtjänstresa.
Hygienartiklar, till exempel blöjor, får normalt inte tas med i större utsträckning än vad som behövs
under själva resan och ett par dagar på resmålet. Ledsagare och/eller medresenär får ta med max en
normalstor väska/kasse per person. Hjälpmedel och bagage ska tillsammans med kund och
eventuellt beviljad ledsagare/medresenär rymmas i ett fordon.
8. Husdjur
Vid resa med allmänna kommunikationer får djur medfölja enligt de regler som gäller hos
respektive trafikföretag. Vid resa med taxi/specialfordon/ serviceresefordon får
ledarhund/servicehund tas med, övriga husdjur får inte tas med.
9. Avbokning
Avbokning sker så snart det är känt att resan inte kan genomföras. Under kontorstid sker
avbokning till företag som på uppdrag av Jönköpings Länstrafik ska utföra resorna och för
kännedom till Jönköpings Länstrafik – färdtjänstenheten.
Behöver avbokning ske utanför kontorstid kontaktas i första hand det företag som på uppdrag av
Jönköpings Länstrafik ska utföra resorna (för närvarande Riksfärdtjänsten Sverige AB). I andra
hand kontaktas respektive trafikföretag.
Vid försent avbokad resa kan kostnader för hela/delar av resan faktureras den enskilde.
10. Återkallelse av tillstånd
Enligt riksfärdtjänstlagen, 6§ kap, får en tillståndsgivare återkalla ett tillstånd för
riksfärdtjänst om förutsättningarna inte längre finns eller om tillståndshavaren gjort sig
skyldig till allvarliga eller upprepade överträdelser av de föreskrifter som gäller för
riksfärdtjänst. Föreskrifter får ändras, om ändrade förehållanden föranleder det. Återkallelse
av tillstånd kan i praktiken förekomma endast i de fall vederbörande har ett tillstånd som
gäller tillsvidare, för viss tid eller för ett visst antal resor.
11. Vilka beslut får överklagas
Alla beslut enligt 4–7 samt 9 §§ riksfärdtjänstlagen får överklagas enligt förvaltningslagens
bestämmelser.
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12. Tillämpningsföreskrifter
Reglernas praktiska tillämpningsföreskrifter utformas av ansvarigt verksamhetsområde Jönköpings
Länstrafik.
13. Ikraftträdande
1 januari 2018, om inget annat anges.
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