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Skog- och klimatseminarium
Skogen har en viktig roll i omställningen mot ett plusenergi län.
Klimatrådet arrangerar i samarbete med aktörer i länet ett seminarium om skogens nyttor.
Syftet är att öka kunskaperna om långsiktiga och hållbara metoder för skogen, skogens
inverkan på växthusgasutsläpp. Skogen har många värden så som kulturella, biologiska och
ekonomiska, men skogen ger oss även möjlighet till rekreation och energi.
Skog- och klimatseminariet arrangeras av Klimatrådets två fokusgrupper Förnybar energi,
jord- och skogsbruk samt Anpassning till klimatförändringar, samt i
samarbete med Skogsstyrelsen, LRF, Naturskyddsföreningen, Träcentrum och Södra.
Lär dig mer om skogens roll och nytta för klimatet.
När: den 6 februari, kl 09:00-12:00, fika från 08:30 och lunch serveras 12:00
Plats: Träcentrum i Nässjö, Framtidsvägen 1
Målgrupp: Du som jobbar med skog- och klimatfrågor, politiker och beslutsfattare
Kontakt: Hör av dig till annika.pers.gustafsson@lansstyrelsen.se om du har några frågor eller
funderingar

Program
Smålands skogar – den regional skogsstrategin
Magnus Hellgren, Samordnare regional skogsstrategi för Småland
Skogens klimatnytta
Johan Bergh, Professor, Linnéuniversitetet
Skogsstyrelsen syn på skogens roll för klimatet
Hillevi Eriksson, Klimat- och bioenergispecialist, Skogsstyrelsen
Skogen som förnybar resurs – hållbarhet i praktiken
Kristina Altner, Enhetschef Hållbarhet, Södra

KOLLEKTIVTRAFIKDAGEN 2019
15 Maj 2019 | Stockholm

Vi ses den 15 maj 2019!
Kollektivtrafikdagen arrangeras den 15 maj 2019 på Quality Hotel
Friends i Solna, Stockholm.
Den nya kollektivtrafiken - Från kostnadsbomb till hållbara
innovationer
Den 15 maj är det dags för 12:e upplagan av Kollektivtrafikdagen i Stockholm.
Under dagen blir det inspel från såväl forskarvärlden, operatörer, politiker,
leverantörer och branschorganisationer. Programupplägget har en ny form i
jämförelse med tidigare år. Ett antal ämnen och frågeställningar kommer att
avhandlas i olika sessioner med avslutande paneldiskussioner i varje block.

Moderator för dagen är journalisten och författaren Alexandra
Pascalidou.
Varmt välkomna till Kollektivtrafikdagen 15 maj 2019!

Program

Den nya kollektivtrafiken - Från
kostnadsbomb till innovativ och
hållbar
Kostnaderna ökar för kollektivtrafiken. Varför och på bekostnad av vad i samhället?
Vilken roll har RKM och vad gör politikerna? Hur kommer den nya kollektivtrafiken
att se ut och fungera och vilka är framtidens resenärer?
Nuvarande trafiksystem är ohållbart. Trängsel, underutnyttjande av trafikkapacitet,
ökande kostnader och ett tilltagande klimatproblem. Vi måste påskynda utvecklingen
mot en smartare kollektivtrafik. Det talas om en mobilitetsrevolution, men vilka driver
utvecklingen mot en hållbar och innovativ kollektivtrafik?
Det är dags att ta ansvar!
Den 15 maj är det dags för 12:e upplagan av Kollektivtrafikdagen i Stockholm. Under
dagen blir det inspel från såväl forskarvärlden, operatörer, politiker, leverantörer och
branschorganisationer. Programupplägget har en ny form i jämförelse med tidigare år.
Ett antal ämnen och frågeställningar kommer att avhandlas i olika sessioner med
avslutande paneldiskussioner i varje block.
Vi kommer att ta upp ämnen som:







Kostnadsökningarna inom kollektivtrafiken
Praktiska exempel på hur man skapat förutsättningar för en hållbar
kollektivtrafik i olika regioner
Innovativa lösningar som fungerar på riktigt
Framtidens fordon / drivmedelsfrågan
Upphandlingar
Politikelpanel

Månadsrapport - December 2018, TIM
4

6

5

1

Mätetal

av 16 Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

RJL
Prisvärdhet
Andel i procent som i
trafikbarometern gett betyg
fyra eller fem på en
femgradig skala

50%

44%

Resultatet har legat stabilt under året och ligger en
procentenhet över rikets genomsnitt (43%).

RJL
Andel nöjda kvinnor och
män index NKI - allmän
trafik - alla länsbor
Andel i procent som i
trafikbarometern gett betyg
fyra eller fem på en
femgradig skala

60%

52%

Enkäten som resultatet bygger på är omarbetad till
2018 vilket är en orsak till att resultatet är lågt jämfört
med målet. Nya målvärden finns framtagna till nästa års
budget. Resultatet har legat stabilt under året och en
procentenhet lägre än rikets (53%).

RJL
Andel nöjda kvinnor och
män index NKI - allmän
trafik - resenärer
Andel i procent som i
trafikbarometern gett betyg
fyra eller fem på en
femgradig skala

73%

63%

Enkäten som resultatet bygger på är omarbetad till
2018 vilket är en orsak till att resultatet är lågt jämfört
med målet. Nya målvärden finns framtagna till nästa års
budget. Resultatet har dock förbättrats under året och
är fyra procentenheter högre än rikets genomsnitt
(59%).

RJL
Andel nöjda kvinnor och
män index NKI serviceresor
Andel i procent som i
trafikbarometern gett betyg
fyra eller fem på en
femgradig skala

85%

81%

Resultatet har förbättrats under året men målet nås
inte. Rikets genomsnitt ligger på 79%

RJL
Avtalstrohet inköp

90%

97%

Samma höga måluppfyllelse som föregående tertial.
Avtal saknas enbart för några mindre leverantörer.

9

9,5

Ökning med 2%

-0,8%

RJL
Antal påstigande/mil
regional trafik

RJL
Antal resor
exklusive skolresor

Det är något färre producerade mil 2018 jämfört med
2017. En annan mätmetod på Västtågen påverkar
antalet påstigande positivt jämfört med föregående år.

Resandet har minskat med 0,8% totalt sett jämfört med
2017. Resandet har minskat inom stadstrafiken i
Jönköping och inom regionbussarna. För tågtrafiken
finns en ökning totalt sett med ca 2%. I de mindre
tätorternas stadstrafik är ökningen ca 10%, där
Värnamo stadstrafik ökar mest, ca 50%. Sommarens
fria resor för ungdomar vilka finansierades med
statsbidrag, ökade resandet i somras och dämpade den
totala minskningen med ca en procentenhet.
Trots årets minskning ligger resandeutvecklingen långt
över det långsiktiga målet enligt det Regionala
trafikförsörjningsprogrammet.
För att nå det långsiktiga målet skulle antalet resor
2018 vara 20,9 miljoner vilket ska jämföras med utfallet
2018 på ca 22,6 miljoner resor.

Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

RJL
Tjänsteresor, antal km
poolbil (korttid)
Antal kilometer via
regionens bilpool (korttid)
hittills i år, i relation till
samma period föregående
år.

-10 %

100 %

Mycket litet utnyttjande av regionens gemensamma
poolbilar jämförs med noll föregående år, vilket gör att
ökningen blir 100%.
Användningen av poolbilarna som Länstrafiken
administrerar själva ligger utanför mätningen. Denna
användning har minskat med ca 32% jämfört med
föregående år. Minskningen har medfört att antalet bilar
kunnat reduceras.

RJL
Tjänsteresor, antal km egen
bil (privatbil)
Antal kilometer egen
bil/privatbil i tjänsten hittills i
år, i relation till samma
period föregående år.

-10 %

-9,7 %

Användningen av egen bil i tjänsten fortsätter att
minska kraftigt.

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

90%

98%

Fortsatt hög måluppfyllelse. Medarbetarsamtal
genomförs till stor del under hösten/vintern.

RJL
Kompetensutvecklingsplan
Registrerade
kompetensutvecklingsplaner
i Heroma i förhållande till
antal anställda i genomsnitt
senaste 15 månaderna.

90%

98%

Måluppfyllelsen är hög då kompetensutvecklingsplaner
tagits fram i samband med medarbetarsamtal som
genomförts under hösten/vintern.

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

3,2%

3,7%

Sjukfrånvaron är totalt sett en halv procentenhet högre i
år än förra året. Sjukfrånvaron är 4,8 % hos kvinnorna
och 1,7% hos männen. Sjukfrånvaron för hela Region
Jönköpings län är 5,1 %.

0 tkr

1 905 tkr

RJL
Ekonomi i balans

A. Länstrafiken (+0,6 mnkr)
Den positiva budgetavvikelsen som funnits under
tidigare månader bestod året ut och ligger nära den
årsprognos som lämnades per augusti.
Uppdelat på Resultatenheter är resultaten enligt
följande:
Stab, ekonomi, marknad: +2 620 tkr
Överskott på marknadsbudgeten samt viss gemensam
buffert.
Allmän trafik: -2 784 tkr
Biljettintäkterna är lägre än budget p g a de fria
sommarlovsresorna samt minskat resande och färre
sålda periodkort jämfört med föregående år. Övriga
intäkter är höga som följd av statsbidrag för
sommarlovsresorna och erhållna viten från
entreprenörer som följd av kvalitetsbrister.
För regionbuss och stadstrafik finns ett visst underskott
mot budget p g a högt indexutfall på kostnadssidan
under året. För stadstrafiken har resandet inte ökat som
budgeterat vilket minskat ersättningen till entreprenör.
Inom regionbussar är användningen av
förstärkningstrafik högre än budgeterat vilket dock vägs
upp av att kvalitetsbonus till entreprenör varit lägre p g
a försämrade resultat i kvalitetsundersökningar.
Krösatågen har haft många turer inställda vilka ersatts
med buss, vilket genererat kostnader på ca 17 mnkr

Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys
under 2018. Det har också varit tågförarbrist vilket
medfört att kostnaden för inhyrda förare varit hög.
Utfallet för Västtågen följer årets prognos, budgeten har
dock inte varit tillräcklig 2018.
Övriga kostnader uppvisar överskott bl a som följd av
att användningen av konsulter i trafikupphandlingarna
hållits nere.
Serviceresor: +733 tkr
Regeländringen 2018 om färdtjänst till vården har fått
större effekt än budgeterat. Detta har medfört lägre
egenavgifter för sjukresor samt ett överskott på
trafikkostnaderna för sjukresor samtidigt som
färdtjänstkostnaderna är högre än budgeterat.
Kostnaderna har även ökat efter september p g a nytt
trafikavtal. Fortsatt stora kvalitetsviten ger överskott
totalt sett.
B. Centrala anslag (+1,3 mnkr)
Budgeten innefattar bidrag till Jönköpings flygplats,
projektmedel och avgift för deltagande i nätverk. Här
redovisas även nämndens egna kostnader i form av
arvoden, resor, konferenser m m.
Överskottet kan hänföras till projektmedel som inte
förbrukats under året samt ett mindre överskott för
nämndens egna kostnader.

RJL
Skattesubventionsgrad allmän trafik
Den del av verksamheten
som finansieras av
offentliga medel

60 %

61%

RJL
Kostnad per resenär - km
(serviceresor)
Kostnad per resenär - km
(serviceresor)

Inte öka mer än
index 16,25
kr/km

17,15 kr/km

Målet på 60% nås inte men resultatet är ändå bättre än
det budgeterade värdet vid ingången till 2018 (62,5%).
Anledningen till förbättringen är högre intäkter i form av
statsbidrag för fria resor för ungdomar under
sommarlovet samt höga vitesbelopp från entreprenörer.
Kostnaden för serviceresor ökar per resenärkilometer,
vilket beror på nytt och dyrare trafikavtal samt att vissa
trafikföretag har problem med leveransen så att andra
och dyrare avrop måste göras.

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö §§ 1-18
Tid:

2019-01-08 kl. 08.30-12.00

Plats:

Regionens hus, sal B

§6

Sydtaxan 2.0, samverkansavtal gällande
kollektivtrafiken i södra Sverige
Diarienummer: RJL 2018/3339

Beslut
Presidiet föreslår nämnden
 teckna Sydtaxan 2.0, samverkansavtal gällande
kollektivtrafiken i södra Sverige.
Sammanfattning
Sedan 2008 har det funnits ett samarbete mellan Region Skåne,
Region Blekinge, Hallandstrafiken AB, Region Jönköpings län,
Kalmar Länstrafik, Region Kronoberg och i viss mån Västtrafik
AB som har medgett försäljning av länsöverskridande biljetter
utifrån ett gemensamt regelverk avseende resevillkor och
prissättning – Sydtaxan.
Beslutsunderlag
 Sydtaxan 2.0 inklusive bilagor 1-4
 Bildspel Sydtaxa 2.0 för länsöverskridande resor i
Sydlänen
Beslutet skickas till
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö §§ 1-18
Tid:

Marcus Eskdahl
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman

2019-01-08 kl. 08.30-12.00

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-12-14
Jönköpings Länstrafik
Avsändare

2018/3339

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Sydtaxan 2.0, samverkansavtal gällande
kollektivtrafiken i södra Sverige
Förslag till beslut

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö föreslår regionfullmäktige besluta
 teckna Sydtaxan 2.0, samverkansavtal gällande kollektivtrafiken i södra
Sverige.

Sammanfattning

Sedan 2008 har det funnits ett samarbete mellan Region Skåne, Region Blekinge,
Hallandstrafiken AB, Region Jönköpings län, Kalmar Länstrafik, Region
Kronoberg och i viss mån Västtrafik AB som har medgett försäljning av
länsöverskridande biljetter utifrån ett gemensamt regelverk avseende resevillkor
och prissättning – Sydtaxan.

Information i ärendet

Sydtaxan 2.0 är en uppdatering av nuvarande samarbete för länsöverskridande
resor i södra Sverige. Förslaget innehåller ett biljettsortiment med raka rabatter
och en systematisk hantering av gränsavdrag för såväl enkelbiljetter som
periodbiljetter. Syftet med en förändring av samverkansavtalet är att höja
gränsrabatten för att uppnå kostnadsneutrala resor över länsgränser jämfört med
resor inom respektive län. Detta har till stor del infriats i förslaget och vi är nu
nära en länsgränsoberoende kollektivtrafik. Styrelsen i Regionsamverkan
Sydsverige godkände det nya samverkansavtalet på styrelsemötet den 27
september 2018.
Rabatter
Den nya Sydtaxan möjliggör raka rabatter. Det innebär att varje part kan välja att
rabattera sin del av biljetten avseende följande rabattgrupper: barn under 7 år,
barn/ungdom 7-19 år och student enligt nationell standard. Utöver detta kan rabatt
även lämnas för grupper som omfattar minst två personer.
Adderad prissättning och tidsgiltighet
En länsöverskridande biljett har en adderad prissättning och tidsgiltighet. Det
innebär att varje län prissätter och tidsätter sin del av biljetten inklusive rabatter
och avdrag. Samtliga priser adderas sedan till en biljett för kunden.

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-12-14

2018/3339

Gränsavdrag
För att priset på de länsöverskridande biljetterna inte ska vara orimligt dyr i
jämförelse med en biljett som bara gäller inom ett län lämnar varje
trafikhuvudman ett så kallat gränsavdrag på sitt pris. För enkelbiljetter uppgår
gränsavdraget till 25 % av värdet av den billigaste enkelbiljetten i respektive län.
För periodbiljetter uppgår gränsavdraget till ett värde av 35 % av den billigaste
periodbiljetten i respektive län.
Fordonsneutralitet
Alla biljetter som ställs ut i Sydtaxan gäller på såväl buss som tåg utan undantag.
Nationell standard
Biljetter som säljs i Sydtaxan 2.0 ska ställas ut enligt den nationella standarden
Branschgemensam standard för biljetter (BoB).
Komponenter som utgår
I Sydtaxan 2.0 kommer det inte längre vara möjligt att använda sig av Reskassa
för att få rabatt på sin enkelbiljett. Det kommer inte heller att vara möjligt att köpa
Duo/Familj-biljett, då denna ersätts av tillsammansrabatten.
Tidplan för lansering
Lansering av Sydtaxan 2.0 kan komma att ske i olika steg. Eftersom
Hallandstrafiken AB, Region Jönköpings län, Region Kronoberg och Kalmar
Länstrafik utvecklar biljettsystem gemensamt kan försäljning av resor mellan
dessa län (enligt Sydtaxan 2.0) komma att lanseras innan det är möjligt att sälja
biljetter till samtliga län. Preliminärt överenskommen säljstart enligt Sydtaxan 2.0
i det nya biljettsystemet är för samtliga län halvårsskiftet 2019.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering
För Jönköpings Länstrafik innebär generösare gränsavdrag minskade intäkter på i
storleksordningen 1,2mnkr per år. De ekonomiska konsekvenserna av förslaget tas
med i budgetarbetet inför 2020.

Beslutsunderlag
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Mellan Blekingetrafiken, Hallandstrafiken, Jönköpings länstrafik, Kalmar länstrafik, Länstrafiken
Kronoberg, och Skånetrafiken, träffas följande avseende resor över länsgräns.

1

Parterna

1.1

Region Blekinge, Blekingetrafiken, organisationsnummer 222000-1321 nedan benämnd
Blekingetrafiken.

1.2

Hallandstrafiken AB, organisationsnummer 556225-2998 nedan benämnd Hallandstrafiken.

1.3

Region Jönköpings län, Jönköpings länstrafik, organisationsnummer 232100-0057 nedan
benämnd Jönköpings länstrafik.

1.4

Kalmar länstrafik, organisationsnummer 232100-0073 nedan benämnd Kalmar länstrafik.

1.5

Region Kronoberg, Länstrafiken Kronoberg, organisationsnummer 232100-0065 nedan
benämnd Länstrafiken Kronoberg.

1.6

Region Skåne, Skånetrafiken, organisationsnummer 232100-0255 nedan benämnd
Skånetrafiken.

2

Bakgrund

2.1

3

En resa med kollektivtrafik som sträcker sig över en eller flera länsgränser ska prissättas och
ges villkor enligt en av Parterna gemensamt överenskommen taxa i detta avtal (Sydtaxan).

Giltighet

3.1

Sydtaxan tillämpas för länsöverskridande resor mellan Skåne, Halland, Kronoberg, Blekinge,
Kalmar, Jönköping samt den del av Danmark som omfattas av Öresundstaxan (se karta
bilaga 1).

3.2

Avtalet tillämpas från och med 2019-06-01 för all försäljning av biljetter enligt den
branschgemensamma standard för biljetter (BoB) som är framtagen och förvaltas av
Samtrafiken. Aktuell version vid detta avtals undertecknande framgår av bilaga 4 där det
också anges hur den branschgemensamma standarden för biljetter ska efterlevas.

3.3

Två eller flera parter kan tillämpa avtalet för resor mellan dessa innan avtalets giltighet
enligt ömsesidig överenskommelse mellan dessa avtalsparter.

3.4

För biljetter i andra format eller standarder än detta avtals omfattning gäller tidigare
tecknade avtal om Sydtaxan som underavtal till samarbetsavtal gällande Öresundståg.
Avtalen kan komma att tillämpas parallellt och då i olika biljettsystem för respektive
biljettformat.

4

Biljettsortiment

4.1

Följande biljettsortiment ska erbjudas inom ramen för Sydtaxan för gränsöverskridande
resor:
•
•

Enkelbiljett
Dygnsbiljett
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•
•

4.2

5

Period 30 dagar
Period 365 dagar
Respektive part äger rätten att själv namnge angivna biljetter.

Tilläggsavgifter

5.1

Tillägg för förstaklass på Öresundståg ska finnas för samtliga biljetter.

5.2

Tillägg för cykel ska finnas för enkel- och dygnsbiljett.

5.3

Inga rabatter ges på tilläggsavgifter. Priset på tillägget beräknas enskilt av respektive part.

6

Rabatter gällande resenär

6.1

Följande kategorier finns för rabatterade biljetter i Sydtaxan:
•
•
•

Barn/Ungdom från och med 7 år till och med 19 år för samtliga biljetter
Student (intyg enligt branschstandard) för samtliga biljetter
Grupprabatt för 2 personer eller fler som reser tillsammans. Grupprabatt utgår på
enkelbiljett och dygnsbiljett som köps vid samma tillfälle och för samma geografiska
område.

6.2

Parterna ansvarar självständigt för storleken på rabatten för sina sträckor. I de fall ett
enskilt län inte lämnar rabatt för någon av rabattgrupperna ovan sätts rabatten till 0 % för
delsträckan.

6.3

Medföljande barn under 7 år reser utan avgift tillsammans med betalande resenär.

7

Giltighet avseende tid och geografi

7.1

Giltighetstiden för enkelbiljetter beräknas inom respektive parts län och adderas. Ett
gränsavdrag görs av varje part för att kompensera för den längre giltighetstid som ges för
första zonen. Gränsavdraget för giltighetstiden skall beräknas enligt bilaga 3.

7.2

Giltighetstiden för dygnbiljetter är 24 timmar räknat från tidpunkten för aktivering av
biljetten, angiven i minuter.

7.3

Giltighetstiden för period 30 dagar och period 365 dagar är 30 respektive 365 dagar räknat
från aktiveringsdatum till kalenderdygnets slut, 23:59.

7.4

Samtliga biljetter har giltighet enligt biljettens angivelse dygnet runt, alla dagar, utan
begränsningar eller rabatter med avseende på tidpunkt.

7.5

Den geografiska giltigheten för en biljett beräknas inom respektive parts län och adderas.

7.6

Biljetter är giltiga för resande inom det geografiska område som anges på biljetten fritt utan
restriktioner avseende riktning.
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8

Prissättning

8.1

För resa i Sydtaxan sker en addering av de priser som gäller i respektive län.

8.2

Parterna ansvarar självständigt för prissättning av sina sträckor i den gemensamma
Sydtaxan.

8.3

I de fall det förekommer differentierad taxa beroende på försäljningskanal ska alltid ett pris
anges för samtliga biljetter. Därefter görs avdrag för rabatter.

8.4

I de fall pris anges med decimaler görs ingen avrundning.

8.5

För att åstadkomma biljettpriser, vid länsöverskridande resor, som så långt som möjligt är
jämförbara med motsvarande reslängder inom respektive parts län skall ett gränsavdrag
göras. Varje part gör ett avdrag på sin del av priset innan biljetten ställs ut.

8.6

Gränsavdrag ska göras för samtliga delar av biljettsortimentet, undantaget tillägg för cykel
samt förstaklasstillägg, enligt princip beskriven i bilaga 2.

9

Resor till och från Danmark

9.1

När resa över länsgräns går till/från Danmark via Öresundsbron adderas taxan för
respektive part samt Öresundstaxa från Malmö. Priser och rabatter för den del av resan
som avser sträckan Malmö - Danmark lämnas av Skånetrafiken.

9.2

När resa över länsgräns går till/från Danmark via HH-leden adderas taxan för respektive part
samt Öresundstaxa från Helsingborg. Priser och rabatter för den del av resan som avser
sträckan Helsingborg - Danmark lämnas av Skånetrafiken.

9.3

För biljett som innefattar resa till Danmark utgår barn/ungdomsrabatt för resenär som är
mellan 7 till och med 15 år. För biljett utställd till Danmark gäller danska villkoren.

9.4

För resa till/från Danmark erbjuds följande biljetter och tillägg:

•
•
•

Enkelbiljett
Period 30 dagar
Tillägg för cykel

9.5

Enkelbiljett som gäller för resa till/från Danmark är alltid giltig till och med 04:00 följande
dygn. Se bilaga 3.

9.6

För biljetter som gäller för resa till/från Danmark utgår inte någon moms.
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10 Övriga villkor
10.1 Köpt biljett återköps mellan parterna i detta avtal oaktat köpvilkoren mellan säljande part
och kund. Ej aktiverade biljetter återköps till fullt pris. Aktiverade period 30 dagar och
period 365 dagar återköps för värde motsvarande antalet återstående dagar. Villkor för
återköp för kund regleras av säljande part.
10.2 Aktiveringstid för biljetter som inte aktiveras vid köp skall vara ett år. Med aktiveringstid
avses tiden mellan köptillfälle och tidpunkten då en inaktiv biljett aktiveras.
10.3 Biljetter låsta till köpande kunds mobiltelefon eller ID-bärare kan inte lånas ut eller
överlåtas till andra resenärers mobiltelefon eller ID-bärare om inte överenskommelse finns
mellan två eller flera parter.

11 Försäljningskanaler och biljettformat
11.1 För att möjliggöra försäljning och validering ska utställda biljetter använda sig av den, vid
varje tillfälle gällande, branschgemensamma standard för biljetter (BoB).
11.2 Samtliga försäljningskanaler hos varje part skall erbjuda försäljning och acceptera biljetter
enligt detta avtal.
11.3 Samtliga försäljningskanaler hos varje part skall möjliggöra försäljning och validering av
biljetter med ID-bärare såsom resekort eller annan motsvarande teknisk lösning.
11.4 Parterna skall möjliggöra validering av samtliga biljetter oavsett bärare.

12 Prisförändringar
12.1 Justering av priser i Sydtaxan får göras två gånger per kalenderår. Samtliga parter ska vara
överens om datum för dessa förändringar.
12.2 Om överenskommelse om införandedatum inta kan nås, fastställs datum för införande av
prisförändringar till den 1: e januari samt den 1:e juli.
12.3 Planerade prisjusteringar ska meddelas övriga parter minst 30 dagar i förväg.
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13 Avräkning
13.1 Vid försäljning av biljett i Sydtaxan ska varje sträcka i respektive län hämtas hos respektive
part via API beskrivet i den, vid varje tillfälle gällande, branschgemensamma standard för
biljetter (BoB).
13.2 Partnerna ansvarar för att fakturering sker månadsvis till respektive säljande län för sålda
biljetter som är aktiverade. Biljetterna som sålts men inte aktiverats ingår inte den
månadsvisa avräkningen. Fakturerat belopp ska motsvara antalet aktiverade biljetter med
avdrag för rabatter och gränsavdrag.

14 Avtalstid, ändringar och uppsägning av avtal
14.1 Detta avtal gäller tillsvidare.
14.2 Ändringar i detta avtal sker genom överenskommelse mellan samtliga avtalsparter genom
tilläggsavtal eller ändringar av detta avtal.
14.3 Avtalet kan sägas upp ensidigt av en part med 12 månaders framförhållning räknat från
nästkommande månadsskifte. Uppsägningen skall meddelas samtliga avtalsparter
skriftligen.
14.4 Avtalet hävs om mer än 50 % av avtalsparterna gemensamt kräver så. Hävningen skall
meddelas samtliga avtalsparter skriftligen.
14.5 Detta avtal, huvudavtalet, har tolkningsföreträde framför bilagor till avtalet.

15 Tvist
15.1 Tvist angående giltighet, tolkning eller tillämpning av avtalet skall avgöras av allmän
domstol. Svensk rätt skall tillämpas.
Detta avtal har upprättats i sex (6) likalydande exemplar, varav Blekingetrafiken, Hallandstrafiken,
Kalmar Länstrafik, Jönköpings länstrafik, Länstrafiken Kronoberg och Skånetrafiken erhållit vardera ett.

Karlskrona 2018-___-___

Falkenberg 2018-___-___

Högsby 2018-___-___

Blekingetrafiken

Hallandstrafiken

Kalmar Länstrafik

_____________________

____________________

____________________

Namnteckning

Namnteckning

Namnteckning
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_____________________

____________________

____________________

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Jönköping 2018-___-___

Växjö 2018-___-___

Hässleholm 2018-___-___

Jönköpings Länstrafik

Länstrafiken Kronoberg

Skånetrafiken

_____________________

____________________

____________________

Namnteckning

Namnteckning

Namnteckning

_____________________

____________________

____________________

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Sydtaxa 2.0

för länsöverskridande resor i Sydlänen
2018-06-07

Sydtaxan – samarbete

Sydtaxa:
•Kombination av taxor Sydsverige och Öresund
på en biljett
•Gränsavdrag
•Gemensamma resevillkor

Sydtaxa 2.0
Skåne (Danmark)
Halland
Västra Götaland
Kronoberg
Blekinge
Kalmar
Jönköping

Biljettsortiment
• Enkelbiljett
• 24-timmarsbiljett – Nyhet!
• Period 30 dagar/30-dagarsbiljett
• Period 365 dagar (Skånetrafiken har ej i sitt nya system)

• Tillägg för cykel
• Tillägg för 1:a klass på Öresundståg
• Ingen riktningsbestämning på biljetter – Nyhet!
• Tidsberäkning med gränsavdrag – Nyhet!
• Biljetter namnges av säljande part

Raka rabatter
1. Barn 0-6 år – Nyhet! Gratis utan begränsning i antal. Sällskap regleras i villkor.

2. Barn/Ungdom 7-19 år
3. Student enligt branschstandard

4. Grupp – minst 2 personer (i Skåne Tillsammansrabatt)
• Gäller ej tillägg som cykel och 1a klass.

Rabatter kan lämnas på hela biljettsortimentet – Nyhet!
• Utgår: Duo/Familj
• Utgår: Reskassa

Avgränsningar
• Hantering av utökning av giltighet för biljetter
• Funktioner för utlåning av periodbiljetter

6

Adderad prissättning
• Varje län bestämmer pris för sin sträcka

• Varje län bestämmer pris även för cykel och 1:a klass – Nyhet!
• Alla delar i biljettsortimentet måste prissättas för länsöverskridande resor.
• Varje län bestämmer rabatt för respektive rabattgrupp (kan vara 0%) – Nyhet!
• För resor till Danmark adderas Öresundstaxan från Malmö/Helsingborg
• Pris, rabatt samt gränsavdrag för respektive län adderas till en biljett i Sydtaxan

Gränsavdrag - idag
• Idag är det betydligt dyrare att åka korta resor över länsgräns
än motsvarande resa inom ett län.
• Det finns för närvarande inget gränsavdrag för enkelbiljetter,
eftersom detta inte varit tekniskt möjligt att införa.
• Dagens gränsrabatt beslutas individuellt av respektive län
och justeras inte i takt med taxeförändringar.

8

Gränsavdrag - uppdrag
1. Resor över länsgräns ska inte vara dyrare än motsvarande
resa inom ett län
2. Rimlig prissättning på både enkelbiljetter och periodbiljetter

9

Gränsavdrag – förslag på lösning
• Gemensam princip för gränsavdrag
• Storlek på gränsavdrag beslutas INTE av respektive län,
utan följer den gemensamma principen.
• Möjlighet att tillämpa olika storlek på avdrag för enkelbiljett
och periodbiljett

• Förslag 25 % för enkelbiljett och 35 % för periodbiljett.

10

Gränsavdrag – exempel enkelbiljett
Gränsavdrag motsvarar 25 % av priset för den billigaste biljetten i varje
län.

Exempel: I Skåne kostar den billigaste enkelbiljetten 25 kr. Detta ger ett
avdrag på 25 kr * 25 % = 6,25 kr. Samma belopp oavsett biljett:

Zon

Pris

Avdrag

%

Liten

25 kr

6,25 kr

25 %

Mellan

50 kr

6,25 kr

13 %

Stor

100 kr

6,25 kr

6%

11

Gränsavdrag – exempel periodbiljett
Gränsavdrag motsvarar 35 % av priset för den billigaste biljetten i varje
län.

Exempel: I Skåne kostar den billigaste periodbiljetten 400 kr. Detta ger
ett avdrag på 400 kr * 35 % = 140 kr. Samma belopp oavsett biljett:

Zon

Pris

Avdrag

%

Liten (småstad)

400 kr

140 kr

35 %

Mellan

830 kr

140 kr

17%

Stor

1200 kr

140 kr

12 %

12

Gränsavdrag - sammanfattning
• Modell som ger förutsättningar för rimlig prissättning av
enkelbiljetter
• Förhållandevis okomplicerad att implementera
• Möjlighet att, efter överenskommelse, justera avdragets
storlek
• Avdragets storlek följer prisutvecklingen
• Rättvist – alla län ger avdrag i samma omfattning

15

Konsekvensanalys gränsavdrag
Blekinge

Halland*

Jönköping

Kalmar

Kronoberg

-500 000 -2 570 000

Skåne

Enkel

0

0 -1 150 000

500 000

Period

0

0

-60 000

100 000 -1 115 000 -3 500 000

Total

0

0 -1 210 000

-400 000 -3 685 000 -3 000 000

Obs! Siffrorna inkluderar minskning/slopad reskassa rabatt.
* Baseras på förändrad prismodell i Halland.
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Fordonsneutralitet
Kronoberg
 Kronoberg kommer att behålla fordonsspecifika priser (gäller periodbiljetter
ej enkelbiljetter)
 Endast ett pris (tåg) kommer att lämnas till en biljett i Sydtaxan 2.0

17

Västtrafik - väntar på besked vilket alternativ. Förhoppningsvis alt 2.
1. Fullvärdig avtalspart
Västtrafik kan inte skriva under avtalet, då det innehåller för många avvikelser från
de lokala affärsreglerna. Bl.a. aktiveringstid, gränsavdrag och rabatter.

2. Västtrafik ställer ut biljetter för delar av området
Det kan eventuellt vara möjligt för Västtrafik att ställa ut speciella biljetter med
giltighet i en begränsad del av Västtrafiks utbud (samma som idag). Västtrafik kan
inte lova/skriva under avtal om att de kommer att hinna utveckla detta innan 2019,
även om ambitionen är att lyckas med detta.
3. Övriga parter ställer ut biljetter som är giltiga i Västtrafiks område
Nödlösning som ger samma möjligheter att resa som idag, men ingen möjlighet att
validera biljetter i Västtrafiks område.
18

Tillämpningar
• Utställda biljetter ska följa nationell standard (BoB) – Nyhet!
• Justering av priser får göras två gånger per år (viktigt, ur kundperspektiv, att
vi gör samtidigt förslagsvis halvår/helår)
• Prisjusteringar ska meddelas övriga län mist 30 dagar i förväg
• Barn under 7 år får inte åka utan sällskap av annan resenär över 7 år. Detta
hanteras i de gemensamma resevillkoren.

Gränsöverskridande resor 2020
• Vi är beroende av varandra dvs att alla Sydlän kommer överens om gemensamt
minimiutbud och nödvändiga affärsregler för gränsöverskridande resor i god tid innan
gammalt biljettsystem avvecklas och nytt tas i drift.
• Lynxgruppen (Halland, Kronoberg, Kalmar & Jönköping) utvecklar eget system. Det går
inte att sälja länsöverskridande biljetter förrän alla inblandade har implementerat nytt
biljettsystem enligt nya BoB-standarden.
• Detsamma gäller vid maskinell validering. Går endast att läsa manuellt/visuellt (av
tågvärdar och bussförare) i övergångsperiod tills alla har sitt system på plats.
• Gamla appar kan inte stängas ner innan vi kan sälja gränsöverskridande i nya
systemet

20

Progress framåt beslut
•

Telemöte RSS 17 aug

•

Beslut RSS 27/9 (Camilla Bunke/Patrik Engfors föredragande)

•

Beslut krävs för nya biljetter och rabatter i respektive län t ex 24-

timmarsbiljett och tillsammansrabatt
•

14
dec
2019

Beslut krävs för gemensamt gränsavdrag

Skåne/Blekinge
2017

2018

2019
dec

ST lansering 27 mars

Sydtaxa 2.0

Migrering nytt system

2020
juni
Cubic avvecklas
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Öresundstaxan
Bilaga 1 till Sydtaxan – Samverkansavtal gällande kollektivtrafiken i
södra Sverige
Denna bilaga gäller tillsammans med huvudavtalet ” Sydtaxan – Samverkansavtal gällande
kollektivtrafiken i södra Sverige”. I det fall motstridiga uppgifter finns mellan dokumenten har
huvudavtalet företräde framför detta dokument.

1. Bakgrund och syfte
Den del av resan som omfattar biljett från Helsingborg/Malmö till Danmark prissätts av Skånetrafiken
tillsammans med DSB. Det finns en överenskommelse som innebär att samma utbud ska finnas i
säljsystemen på båda sidor sundet. Detta medför att resor till/från Danmark omfattas av ett
regelverk som är något annorlunda jämfört med det som gäller i Södra Sverige. Bland annat
åldersgränser skiljer sig åt. Biljetterna gäller i Danmark för obegränsat resande i angiven zon på DSB:s
tåg, Metro och Movias bussar.

2. Kartbild

1

Gränsavdrag för pris
Bilaga 2 till Sydtaxan - Samverkansavtal gällande kollektivtrafiken i
södra Sverige
Denna bilaga gäller tillsammans med huvudavtalet ”Sydtaxan - Samverkansavtal gällande
kollektivtrafiken i södra Sverige”. I det fall motstridiga uppgifter finns mellan dokumenten har
huvudavtalet företräde framför detta dokument.

1. Bakgrund och syfte
Pris för resa över länsgräns i Sydtaxan beräknas enligt huvudavtalet genom addering av
respektive läns pris för den del av resan som ligger inom länet. Det kan leda till att a) en
mycket kort resa blir dyr då den är jämförbar med en kort resa inom en zon i ett av de
respektive länen, b) att en resa över en eller flera länsgränser blir dyr jämfört med resa med
motsvarande längd inom var och ett av länet som en följda av varje läns principer för
prissättning samt c) en lång resa över en eller flera länsgränser blir dyr jämfört med
motsvarande resa inom respektive län som en följd av maxprissättning för reslängd inom
länen.
För att motverka negativa effekter vid addering av priser skall varje län göra ett gränsavdrag
på priset när biljetten ställs ut. Gränsavdraget för pris tillämpas och beräknas enligt denna
bilaga.

2. Beräkning av gränsavdrag för pris
2.1 Gränsavdrag för pris lämnas inte för den del av biljetten som avser Öresundstaxa.
2.2 För Enkelbiljett och Dygnsbiljett beräknas gränsavdraget för pris som minst 25 % på
grundpriset för respektive län.
2.3 Period 30 dagar och Period 365 dagar beräknas gränsavdraget för pris som minst 35 % på
grundpriset för respektive län.
2.4 Med grundpris avses, som minst, den biljett, i det gemensamma sortimentet efter
gemensamma rabatter, som kan köpas för det minsta geografiska området längs resvägen.

3. Exempel
3.1 Resa mellan Alvesta och Malmö med enkelbiljett för en vuxen resenär utan rabatter.
3.2 Kronoberg ställer ut en biljett från Alvesta till länsgräns, 5 zoner som kostar 73 Kr. Avdrag gör
för den zon med lägsta pris längs resvägen inom Kronoberg. Samtliga zoner har samma 1zonspris på 27 kr. Avdrag görs med 25 % på 27 kr vilket är 6:75 kr. Biljettpriset för Kronoberg
blir 73 – 6:75 = 66:25 kr.
3.3 Skåne ställer en biljett från länsgräns till Malmö vilket motsvarar en biljett för hela länet som
kostar 100 kr. Avdrag med 25 % görs för den minsta biljetten längs resvägen vilket motsvarar
den minsta personliga zonen som kostar 25 kr. Avdraget blir då 6:25 kr. Biljettpriset för Skåne
blir 100 – 6:25 = 93:75 kr.
3.4 Det totala priset för resan blir då 66:25 + 93:75 = 160 kr. Priset utan gränsavdrag skulle bli
173 kr. Gränsavdraget motsvarar 7,5 %.
3.5 Resa mellan Bromölla och Sölvesborg med enkelbiljett för en vuxen resenär utan rabatter
3.6 Skåne ställer ut en biljett från Bromölla till länsgräns, 1 zon som kostar 25 kr. Avdrag med
25 % görs för den minsta biljetten längs resvägen vilket motsvarar den minsta personliga
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zonen som kostar 25 kr. Avdraget blir då 6:25 kr. Biljettpriset för Skåne blir 25 – 6:25 =
18:75 kr.
3.7 Blekinge ställer ut en biljett från länsgräns till Sölvesborg, 1 zoner som kostar 24 kr. Avdrag
görs för den zon med lägsta pris längs resvägen inom Blekinge. Samtliga zoner har samma 1zonspris på 24 kr. Avdrag görs med 25 % på 24 kr vilket är 6 kr. Biljettpriset för Blekinge blir
24 – 6= 18 kr. Det totala priset för resan blir då 18:75 + 18 = 36,75 kr. Priset utan gränsavdrag
skulle bli 49 kr. Gränsavdraget motsvarar 25 %.
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Gränsavdrag för giltighetstid
Bilaga 3 till Sydtaxan - Samverkansavtal gällande kollektivtrafiken i
södra Sverige
Denna bilaga gäller tillsammans med huvudavtalet ”Sydtaxan - Samverkansavtal gällande
kollektivtrafiken i södra Sverige”. I det fall motstridiga uppgifter finns mellan dokumenten har
huvudavtalet företräde framför detta dokument.

1. Bakgrund och syfte
Giltighetstiden för en enkelbiljett vid resa över länsgräns beräknas genom addering av
respektive parts giltighetstid för den del av resan som ligger inom länet. Det leder till att
enkelbiljetter över länsgräns ges en mycket lång giltighetstid då den första zonen inom
respektive parts län ofta har en längre giltighetstid än tillkommande zoner.
För att motverka att giltighetstiden blir orimligt lång i förhållande till restiden vid addering av
giltighetstiderna skall respektive part göra ett gränsavdrag på giltighetstiden när biljetten
ställs ut. Gränsavdraget för giltighetstid tillämpas och beräknas enligt denna bilaga.

2. Beräkning av gränsavdrag för giltighetstid
2.1 Gränsavdrag för giltighetstid lämnas inte för den del av biljetten som avser Öresundstaxa.
2.2 För enkelbiljett beräknas gränsavdraget för giltighetstid som 50 % på grundtiden för
respektive part.
2.3 Med grundtiden avses, som minst, giltighetstiden för den biljett, i det gemensamma
sortimentet, som kan köpas för det minsta geografiska området längs resvägen.

3. Exempel
3.1 Resa mellan Alvesta och Malmö med enkelbiljett.
3.2 Kronoberg ställer ut en biljett från Alvesta till länsgräns, 5 zoner med giltighetstiden
160 minuter. Avdrag gör för den zon med kortaste giltighetstiden längs resvägen inom
Kronoberg. Samtliga zoner har samma giltighetshetstid för 1-zonsresa på 120 minuter.
Avdrag görs med 50 % på 120 minuter vilket är 60minuter. Giltighetstiden för Kronoberg blir
160 – 60 = 100 minuter.
3.3 Skåne ställer en biljett från länsgräns till Malmö vilket motsvarar en biljett för hela länet med
giltighetstid 120minuter. Avdrag med 50 % görs för den biljetten med kortast giltighetstid
längs resvägen vilket motsvarar den minsta personliga zonen vilket är 60 minuter. Avdraget
blir då 30 minuter. Giltighetstiden för Skåne blir 120 – 30 = 90 minuter.
3.4 Den totala giltighetstiden för resan blir då 100 + 90 = 190minuter. Giltighetstiden utan
gränsavdrag skulle bli 280 minuter. Avdraget motsvarar 32 %.
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Branschgemensam standard för biljetter
(BoB)
Bilaga 4 till Sydtaxan – Samverkansavtal gällande kollektivtrafiken i
södra Sverige
Denna bilaga gäller tillsammans med huvudavtalet ” Sydtaxan – Samverkansavtal gällande
kollektivtrafiken i södra Sverige”. I det fall motstridiga uppgifter finns mellan dokumenten har
huvudavtalet företräde framför detta dokument.

1. Bakgrund och syfte
För att möjliggöra försäljning och validering ska utställda biljetter för resa över länsgräns,
mellan två eller flera av ingående parters trafikeringsområden, använda sig av den, vid varje
tillfälle gällande, branschgemensamma standard för biljetter (BoB) som är framtagen och
förvaltas av Samtrafiken.
En biljett utställd enligt BoB-standard för länsöverskridande resor består alltid av två eller
flera biljetter som definieras och valideras separat. Förutsättningarna för var biljett definieras
av respektive part enligt angivna villkor i samverkansavtalet för den del av sträckan som ingår
i det egna trafikområdet.

2. Specifikation BoB
För information om Samtrafiken och BOB - www.bob.samtrafiken.se.
Hänvisning specifikationer - https://bitbucket.org/samtrafiken/bob/src.
Specifikationerna uppdateras snarast då kompletteringar/ändringar har beslutats och ska
återspegla vad som ”vid varje tillfälle är gällande”. Parterna ska alltid säkerställa att
specifikationen efterföljs och senast gällande version tillämpas.
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö §§ 1-18
Tid:

2019-01-08 kl. 08.30-12.00

Plats:

Regionens hus, sal B

§13

Plan för framtagande av program för hållbar
utveckling 2021-2025
Diarienummer: RJL 2018/3058

Beslut
Presidiet föreslår nämnden
1. Anta tidsplan för framtagande av program för hållbar
utveckling enligt presidiets förslag.
2. Förslag till tillsättning av parlamentarisk referensgrupp
som följer arbetet med programmet tas upp vid presidiet i
februari.
Sammanfattning
Ett nytt program för hållbar utveckling tas fram för perioden
2021-2025. Ett förslag på plan för arbetet har tagits fram och
programmet tas enligt plan upp för beslut vid regionfullmäktige i
oktober 2020.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-01-03
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Presidiet föreslår att en justering av tidsplanen görs, samt att
förslag till parlamentarisk referensgrupp som följer arbetet med
programmet tas upp vid presidiet i februari.
Beslutet skickas till
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
Vid protokollet

Linda Byman
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Tid:
Justeras

Marcus Eskdahl
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman
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Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Plan för framtagande av program för
hållbar utveckling 2021-2025
Förslag till beslut

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö föreslår regionstyrelsen
1. Anta plan för framtagande av program för hållbar utveckling enligt
föreliggande förslag
2. Tillsätta parlamentarisk referensgrupp som följer arbetet med programmet

Sammanfattning

Ett nytt program för hållbar utveckling tas fram för perioden 2021-2025.
Ett förslag på plan för arbetet har tagits fram och programmet tas enligt plan upp
för beslut vid regionfullmäktige i oktober 2020.

Information i ärendet

Nuvarande program för hållbar utveckling gäller under perioden 2017-2020.
Inför 2021 ska ett nytt program arbetas fram. För att beakta kommande programs
innehåll i budgetprocessen för 2021 kommer programarbetet att löpa parallellt
med budgetprocessen.
Löptiden för programmet föreslås utökas till fem år istället för fyra. Detta för att
öka långsiktigheten i programmets mål. Nästa program sträcker sig därmed
mellan 2021-2025.

Framtagande av program

Utgångspunkten i framtagningen av nytt program är det befintliga programmet. I
framtagandet är det även önskvärt att utgå från Agenda 2030 och de globala
hållbarhetsmålen. Programmet gäller hållbarhetsarbetet i den egna organisationen
och hur Region Jönköpings län som finansiär, delägare i bolag och som
samhällsaktör ska verka för att hållbarhetsmålen nås.
Involvering av interna och externa intressenter kommer att ske under processen.
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Tidplan 2019-2020
2019
Februari-Maj
September-December
2020
Januari-Februari
Mars-Maj
Maj-Juni
Augusti-September
Oktober
November-December

Intern arbetsgrupp, grundarbete/kartläggning
Involvering av intressenter
Beslut i nämnder och regionstyrelse gällande
remissutgåva
Remiss
Behandling i nämnder
Behandling tillsammans med budget i regionstyrelsens
arbetsutskott och regionstyrelsen
Beslut om antagande i regionfullmäktige
Kommunicering av nytt program

Beslut skickas till
Regionstyrelsen

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Arne Andersen
Direktör verksamhetsstöd och service

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö §§ 1-18
Tid:

2019-01-08 kl. 08.30-12.00

Plats:

Regionens hus, sal B

§7

Budget och verksamhetsplan 2019
Diarienummer: RJL 2018/222

Beslut
Presidiet föreslår nämnden
1. Godkänna förslag till budget för nämndens centralt
budgeterade anslag.
2. Godkänna förslag till budget och verksamhetsplan 2019
för verksamhetsområde Jönköpings Länstrafik.
3. Regionledningskontoret ges uppdrag att till kommande
presidiemöte återkomma med förslag till kompletterande
mätetal inom nämndens ansvarsområde.
Sammanfattning
Regionfullmäktige har i direktiv till styrelse och nämnder i
beslutad budget och verksamhetsplan 2019 med flerårsplan 20202021 angivit att respektive nämnd ska konkretisera
verksamhetsuppdrag och budget senast december 2018.
Tidpunkten för detta har skjutits fram till januari 2019, på grund
av försenat beslut om budget 2019.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-12-19
 Budget och verksamhetsplan 2019 för verksamhetsområde
Jönköpings Länstrafik
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Presidiet ger Regionledningskontoret i uppdrag att till kommande
presidiemöte återkomma med förslag till kompletterande mätetal
inom nämndens ansvarsområde.
Eva Nilsson (M) anmäler att hon återkommer vid
nämndsammanträdet.
Beslutet skickas till
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
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Justeras
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Ordförande
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Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

Budget och verksamhetsplan 2019 Nämnden för trafik, infrastruktur och
miljö
Förslag till beslut

Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö
1. Godkänner förslag till budget för nämndens centralt budgeterade anslag.
2. Godkänner förslag till budget och verksamhetsplan 2019 för
verksamhetsområde Jönköpings Länstrafik.

Sammanfattning

Regionfullmäktige har i direktiv till styrelse och nämnder i beslutad budget och
verksamhetsplan 2019 med flerårsplan 2020-2021 angivit att respektive nämnd
ska konkretisera verksamhetsuppdrag och budget senast december 2018.
Tidpunkten för detta har skjutits fram till januari 2019, på grund av sent beslut om
budget 2019.

Information i ärendet
Inledning

Regionstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av Region Jönköpings läns
angelägenheter och ha uppsikt över nämndernas verksamhet. Regionfullmäktiges
beslutade budget med verksamhetsplan 2019 anger utgiftsramar och
verksamhetsmål som ska nås för Region Jönköpings läns samlade åtagande,
oavsett vem som utför verksamheten. Regionstyrelsen har ansvar för att samordna
arbetet med förvaltningsbudget i vilka verksamhetsuppdrag och budget
konkretiseras.

Verksamhetsplanens utformning

För att styra, följa upp och mäta verksamheten med utgångspunkt från Region
Jönköpings läns övergripande vision, värderingar, målbild 2030 samt strategiska
mål arbetar Region Jönköpings län enligt modellen Balanced Scorecard.
Mål anges utifrån en helhetssyn som belyser och balanserar verksamhetens
utveckling utifrån fem perspektiv:
 Medborgare och kund
 Process och produktion
 Lärande och förnyelse
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 Medarbetare
 Ekonomi
Budget och verksamhetsplan har utformats utifrån dessa fem perspektiv. För varje
perspektiv finns angivet strategiska mål, framgångsfaktorer samt mätetal.
Verksamhetsplanen uttrycker planerade aktiviteter för att nå måluppfyllelse.
Förslag till budget och verksamhetsplaner för verksamhetsområde Jönköpings
Länstrafik baserat på underlag från verksamhetsområdesdirektör till
regiondirektören framgår av bilaga. Nämnden delges även budget och
verksamhetsplan för regionledningskontoret/verksamhetsnära funktion. Denna
fastställs i regionstyrelsen där budgeten ligger men många av uppdragen som
hanteras i verksamhetsplanen rör nämndens ansvarsområde. För det regionala
utvecklingsuppdraget har verksamhetsplanen utformats utifrån prioriteringar för
regionalt tillväxtarbete.
Systemmätetal
Regionfullmäktige har i budget 2019 utifrån strategiska mål fastställt
systemmätetal med mål. I bifogade verksamhetsplaner framgår aktuella
systemmätetal samt hur ofta de följs upp. Regionfullmäktiges mål omfattar all den
verksamhet som regionen finansierar oavsett om den utförs i egen regi eller
genom alternativa producenter.

Ansvar och befogenheter

Regionstyrelsen och respektive nämnd har ansvar för att verksamheten bedrivs i
enlighet med de mål och riktlinjer och inom de utgiftsramar som fullmäktige
anvisat. I detta ingår att fortlöpande vidta åtgärder i syfte att anpassa och
effektivisera verksamheten till givna ramar.
För varje verksamhetsområde utses i särskild ordning beslutsattestanter som med
sin attest godkänner/styrker att utgift följer budget, beslut eller direktiv för
verksamheten.

Ekonomisk ram

Regionfullmäktige beslutade i budget 2019 om budget till nämnden för
trafik, infrastruktur och miljö på 901 190 000 kronor. Budgeten fördelas mellan
centrala anslag och verksamhetsområde Länstrafiken enligt nedan.
Regionstyrelsen och nämnder har befogenhet att inom nämndens totala budgetram
under året göra förändringar mellan utgiftsområden och verksamhetsområden i de
fall det är en del i att uppnå fullmäktiges beslutade budget med verksamhetsplan
2019. Utöver det har regionstyrelsen och nämnder befogenhet att inom ram under
året göra förändringar till följd av oförutsedda händelser eller annan händelse som
till sin karaktär inte behöver eller av tidsskäl inte kan avvakta beslut i
regionfullmäktige.
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Total budget för nämnden trafik, infrastruktur och miljö
Tabell: Totalt anslag för nämnden för trafik, infrastruktur och miljö
Utgiftsområde
Trafik och infrastruktur
Övrig hälso- och sjukvård
Politisk verksamhet
Summa

Anslag beslut Anslag budget
Kommentar
RF 2018-12-04
2019
-828 518
-829 818 Justering utgiftsområde, bidrag ej indexerat
-71 313
-69 743 Justering utgiftsområde
-1 359
-1 359
-901 190
-900 920

Efter regionfullmäktiges beslut om budgetram och fördelning mellan
utgiftsområden har i arbetet med detaljbudgeteringen vissa budgettekniska
justeringar gjorts.
Centralt budgeterade anslag
Centralt budgeterade anslag avser bidrag till Jönköpings flygplats, regionala
projektutvecklingsmedel samt nämndens egen politiska verksamhet.
Tabell: Centrala anslag (tkr)

Politisk verksamhet
Trafik och infrastruktur
Politisk verksamhet
Summa

Anslag budget
2019
-9 000
-1 359
-10 359

Verksamhetsområde inom nämnden för trafik, infrastruktur och miljö
Jönköpings Länstrafik
Verksamhetsområdet erhåller budget inom utgiftsområdena trafik och
infrastruktur och övrig hälso- och sjukvård.
Tabell: Anslag till Länstrafiken (tkr)
Anslag budget
Utgiftsområde
2019
Trafik och infrastruktur
-820 819
Övrig hälso- och sjukvård
-69 742
Summa
-890 561

Rapportering/uppföljning

Regionledningskontoret ansvarar för rapportering av verksamhet och ekonomi
enligt nedan. Verksamhetsområdesdirektör rapporterar till regiondirektören.
Via månadsrapport rapporteras verksamhet och ekonomi till regionstyrelse och
nämnder. Efter april återrapporteras till regionstyrelsen och regionfullmäktige
genom en tertialrapport med sammanfattning av hur verksamheten utvecklas mot
de mål som anges i budgeten samt ekonomisk helårsprognos. Efter augusti lämnas
delårsrapport och efter december lämnas årsredovisning. I delårsrapporten och
årsredovisningen ska återrapporteringen spegla regionfullmäktiges fördelning per
nämnd och utgiftsramar.
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Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse daterad 2018-12-19
Budget och verksamhetsplan 2019 för verksamhetsområde Jönköpings
Länstrafik

Beslut skickas till

Verksamhetsområde Jönköpings Länstrafik - stab
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Kristina Athlei
Regional utvecklingsdirektör

Verksamhetsplan
2019
Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion
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Agneta Jansmyr, Regiondirektör
Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion
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Inledning
Regionledningskontorets avdelningar arbetar för att skapa goda förutsättningar både i länet
och i den egna verksamheten att förverkliga visionen För ett bra liv i en attraktiv region så att
Jönköpings län blir bli bästa platsen att växa upp, leva och åldras på. Våra grundläggande
värderingar är utgångspunkt för allt arbete.
Region Jönköpings län har en verksamhetsorganisation med en förvaltning. Ledningskontoret
består av politiknära och strategiska resurser. Det finns också verksamhetsnära delar, som är
kopplade till ledningskontorets avdelningar.
Ledningskontoret bereder och lägger förslag till regionstyrelsen och de tre nämnderna samt
övriga politiska organ.
Ledningskontoret svarar för regionövergripande ledning, stöd och uppföljning då politiska
målsättningar och beslut konkretiseras i operativ verksamhet samt samordning och service i
övergripande frågor.
Arbetet utgår från budget med verksamhetsplan och flerårsplan samt regional
utvecklingsstrategi (RUS) och andra styrande dokument. Balanced score cards perspektiv är
utgångspunkt för den egna verksamheten. Inom regional utveckling utgår planen i stället
huvudsakligen från prioriteringar för regionalt tillväxtarbete.
De verksamhetsnära delarna inom Folkhälsa och sjukvård, HR, Kommunikation, Qulturum
och Futurum arbetar främst med utveckling och stöd till verksamheten.
Verksamhetsplanen innehåller såväl övergripande uppdrag och aktiviteter som
ledningskontorets egna mål och aktiveteter inom förbättringsarbete, HR, hållbar utveckling
och ekonomi.
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Perspektiv och strategiska mål/
Prioriteringar
Perspektiv

Strategiska mål

Medborgare och kund

Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder
Bra munhälsa, God tandvård

Process och produktion

Bra folkhälsoarbete
Säker hälso- och sjukvård, och tandvård
Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård
Hållbar utveckling 2017-2020
Högsta möjliga värde till lägsta möjliga resursinsats

Lärande och förnyelse

Professionell kunskap och förbättringskunskap

Medarbetare

Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare

Ekonomi

God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt

Prioriteringar

Innovation och företagande
Hållbarhet
Attraktiva miljöer och tillgänglighet
Kompetensförsörjning
Internationellt samarbete
Verktyg för regional utveckling
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Ekonomisk ersättning i budget
Den ekonomiska ersättningen är verksamhetens medel att nå mål och inriktningar som
regionfullmäktige beslutat om i ”Budget med verksamhetsplan 2019 och flerårsplan 20202021”. Regionledningskontoret består av politiknära och strategiska resurser. Det finns också
verksamhetsnära delar, som är kopplade till ledningskontorets avdelningar

Resultatenhet
Regionledningskontoret

Budget
2019 tkr
115 185

Folkhälsoarbete

7 374

Kansligemensamt

2 166

Futurum
Personalfrämjande åtgärder
Friskvårdsteamet

67 053
309
6 247

Arbetsmiljöenheten

13 780

Folkhälsa och sjukvård

65 979

Kansliservice

1 585

Kommunikation

12 486

Qulturum

23 633

TOTALT

315 796

Investeringsbudget 2019
Inventarier ospec 1 000 tkr
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Perspektiv:

Medborgare och kund
Strategiska mål:

Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder
Framgångsfaktorer:

Personcentrerad vård med hög tillgänglighet
Att skapa en vård som är personcentrerad, tillgänglig och jämlik är en av vårdens viktigaste
utmaningar.
Uppdrag/mål:
Utveckla den personcentrerade vården
Region Jönköpings län ska sträva efter att på olika sätt involvera patienter och närstående i
hälso- och sjukvården. Den personcentrerade vården ska utvecklas och inkludera
patientföreningar och brukarråd i arbetet.
Aktiviteter

Beskrivning

Fortsätta utveckla den personcentrerade vård och
inkludera patientföreningar och brukarråd i arbetet.

Anhöriga och närståendes hälsa och delaktighet ska
finnas med och ha en tydligare roll vid varje kontakt
med vårdgivare.

Uppdrag/mål:
Existentiell hälsa och andlig vård
Att arbeta personcentrerat utifrån en helhetssyn innebär att man samtidigt beaktar både
fysiska, psykiska, sociala och andliga eller existentiella behov. All vårdpersonal bör kunna ge
grundläggande stöd vid existentiella kriser. Människors existentiella hälsa behöver också
uppmärksammas i det breda folkhälsoarbetet.
Aktiviteter

Beskrivning

Arbeta med WHO:s åtta existentiella dimensioner

Människors existentiella hälsa behöver också
uppmärksammas i det breda folkhälsoarbetet. Det
sker med WHO:s åtta existentiella dimensioner som
teoretisk grund och framför allt inom ramen för
satsningen Hälsa för livet.

Uppdrag/mål:
Arbeta aktivt med etik och bemötande
Bemötandet inom hälso- och sjukvården har en avgörande betydelse för patientens
vårdupplevelse. Centrala etikrådet har i uppdrag att initiera, stödja och stimulera etikarbetet.
Aktiviteter

Beskrivning

Höja den etiska kompetensen hos medarbetare och
förtroendevalda

Bemötandet inom hälso- och sjukvården har en
avgörande betydelse för patientens vårdupplevelse.
Ett professionellt bemötande innebär att alla
patienter bemöts och vårdas med respekt och
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Aktiviteter

Beskrivning
omtanke. Vårdpersonalens människosyn och
förhållningssätt påverkar hur patientens behov
tolkas.

Främja samtal och etisk reflektion i planering, beslut
och daglig verksamhet

Det centrala etikrådet har uppdrag att initiera, stödja
och stimulera etikarbetet

Ge vägledning och stöd kring etik och
förhållningssätt

Under planperioden ska ett arbete kring
prioriteringar i vården ske i samverkan mellan
förtroendevalda och profession.

Arbete med prioriteringar i vården

Under planperioden ska ett arbete kring
prioriteringar i vården ske i samverkan mellan
förtroendevalda och profession.

Uppdrag/mål:
Förbättra tillgängligheten
Utgångspunkten för tillgängligheten ska vara vård när man behöver. Fortsatt arbete ska ske
med att förbättra tillgängligheten inom specialiteter och verksamhetsområden.
Utgångspunkten är att vården ska vara lätt att nå och ges i rimlig tid.
Aktiviteter

Beskrivning

Tillgänglig vård

Fortsätter följa och arbeta aktivt med
tillgängligheten. Det länsövergripande projektet för
kapacitets- och produktionsstyrning fortsätter.

Uppdrag/mål:
Närakuter
Genom att förtydliga den nära vårdens uppdrag för akuta patienter, utveckla gemensamma
arbetssätt och förbättra tillgängligheten i primärvården ska patientströmmarna styras
effektivare från akutmottagningarna till rätt vårdinstans dagtid och kvällar. Vårdcentralernas
närakuter/jourcentraler behöver bli mer tillgängliga. För att skapa bättre kvalitet och
tillgänglighet ska det göras en översyn av närakuternas öppettider och bemanning.
Uppdrag/mål:
Fast vårdkontakt
Patienter med stora vårdbehov, exempelvis multisjuka och äldre, ska erbjudas
kontaktsjuksköterska och fast läkarkontakt. Patienten ska även erbjudas ett patientkontrakt
med bland annat en samlad tidsplan över alla inplanerade vårdinsatser.
Uppdrag/mål:
Mobila närsjukvårdsteam
För att möta behoven bör den nära vården i samverkan med den kommunala sjukvården
inrätta mobila tvärprofessionella närsjukvårdsteam.
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Uppdrag/mål:
Sveriges bästa digitala vård
Välfärdsteknik och e-hälsa är ett expanderande område med stora kvalitetsvinster för den
enskilda patienten. Det kan också ge möjlighet till att effektivisera sjukvården. Region
Jönköpings län är aktiv i implementerande av olika välfärdstekniska lösningar och i
utveckling av e-hälsoområden.
Aktiviteter

Beskrivning

Implementering av ehälsa (IT) ska ske på ett
kostnadseffektivt sätt som leder till
kvalitetsförbättringar inom vården

Region Jönköping län arbetar mot den nationella
visionen och arbetet innefattar utveckling,
samordning och införande av e-hälsostöd i form av
nya vårdtjänster och invånartjänster. Utgångspunkt
är rätt information på rätt plats i rätt tid, med stöd
av digitala verktyg för vårdplanering, kunskapsstöd,
vårdprocessutveckling via standardisering och
systematisering parallellt med personcentrering och
med möjlighet till mobilitet och distansarbete.

Ta fram en handlingsplan

Region Jönköpings län ska utifrån det nationella
målet fortsätta investera i e-hälsa och ska ha som
mål att bli bäst i Sverige på digitala vårdtjänster och
stödsystem. Det ska tas fram en tydlig plan för hur
detta kan uppnås.

Uppdrag/mål:
Lärcaféer utvecklas inom ett antal prioriterade diagnoser.
En särskilt utsatt grupp inom vården är personer med allvarlig psykisk sjukdom och deras
anhöriga. Lärcaféernas verksamhet ska vara regelbundet återkommande och anordnas i alla
tre länsdelar.
Uppdrag/mål:
Plan för framtidens hälso- och sjukvård
Under 2019 arbetas en plan för framtidens hälso- och sjukvård fram. I denna ska beskrivas en
strategi för hur den nära vården har inriktningen att stå för 30 procent av den totala hälso- och
sjukvården år 2030. Den omfattar även hur tre akutsjukhus ska garanteras på lång sikt, samt
kompetensförsörjning och investeringar.
Aktiviteter

Beskrivning

Förstärka primärvårdsenheten

För att ta fram en strategisk plan för utveckling av
den nära vården och leda omställningen förstärks
primärvårdsenheten inom Folkhälsa sjukvård

Framgångsfaktorer:

Jämlik hälsa och vård
Region Jönköpings län arbetar för jämlik hälsa och att vården ska erbjudas och fördelas på
lika villkor. Arbetet med mänskliga rättigheter och diskrimineringsgrunder är en viktig
utgångspunkt liksom FN:s konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättningar.
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Uppdrag/mål:
Arbete med mänskliga rättigheter och diskrimineringsgrunderna för en jämlik
hälsa och jämlik verksamhet
Region Jönköpings län arbetar med mänskliga rättigheter och diskrimineringsgrunderna för en
jämlik hälsa och jämlik verksamhet. Alla ska erbjudas likvärdig vård och medborgarservice
och omotiverade skillnader ska utjämnas.
Aktiviteter

Beskrivning

Ett tydligt jämställdhetsperspektiv i samtliga
verksamheter

Arbete enhetlighet med Program för hållbar
utveckling - social hållbarhet. 2019 - Region
Jönköpings län behöver konkretisera mer hur
jämställdhetsarbetet ska utvecklas och genomföras i
regionens samtliga verksamheter. Företag eller
institutioner som utövar sin verksamhet på uppdrag
från regionen ska arbeta för jämställdhet på sin
arbetsplats.
Inom Region Jönköpings län ska
jämställdhetsaspekter alltid beaktas innan beslut
fattas. För att arbetet med jämställdhetsintegrering
ska bli verklighet krävs en handlingsplan med tydliga
åtgärder och uppdrag. Handlingsplanen bör
innefatta tillämpning av forskning samt stöd och
utbildning av personal inom den egna
organisationen

Uppdrag/mål:
Könsuppdelad statistik och uppföljning där så är möjligt.
Alla verksamheter följer upp data med könsuppdelad statistik som analyseras och vid
eventuella omotiverade skillnader vidtas åtgärder. Systemmätetalen för 2019 kommer, i de
fall de är individbaserade, att redovisas könsuppdelade.
Uppdrag/mål:
Mångfald och likabehandling - social hållbarhet
I program för Hållbar utveckling 2017–2020 finns mål för mångfald och likabehandling som
en del i social hållbarhet och sedan tidigare finns en handlingsplan för
funktionshinderpolitiken.
Aktiviteter

Beskrivning

Arbete med mänskliga rättigheter och målen i social
hållbarhet inom ramen för Agenda 2030.

Uppdrag/mål:
Handlingsplan för implementering av Barnkonventionen - Barnbokslut
Handlingsplanen från 2016 har speciellt fokus
•utbildning och fortbildning för personal
•barnrättsombud i varje enskild verksamhet
Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion, Verksamhetsplan
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•barn och ungas delaktighet
•barn som anhöriga.
Aktiviteter

Beskrivning

Ta fram en handlingsplan och implementera

Uppdrag/mål:
Samtliga verksamheter bidrar till att sluta ekonomiska och sociala klyftor och
garantera framtida generationers rätt till en god levnadsmiljö.
Arbete i enlighet med program för hållbar utveckling - social hållbarhet.
Uppdrag/mål:
Arbeta för jämlik hälsa och att vården erbjuds och fördelas på lika villkor.
Grupper med särskilda behov identifieras och uppmärksammas. Utbildning i hbtq-frågor
liksom diplomering erbjuds verksamheter inom Region Jönköpings län och
samarbetspartners. Förbättringsarbeten uppmärksammar skillnader i behandling och resultat
mellan olika grupper, till exempel kvinnor och män.
Aktiviteter

Beskrivning

Utbildning och diplomering i hbtq-frågor

Utbildning i hbtq-frågor liksom diplomering erbjuds
verksamheter inom Region Jönköpings län och
samarbetspartners.

Uppdrag/mål:
Arbeta med asyl och flyktingfrågor
Asylsökande ska erbjudas hälsoundersökning. Hälsoskolor har genomförts. Ett
hälsofrämjande program som omfattar utbildning och information inom områden som
egenvård, hälso- och sjukvårdsinformation, sömn, stress och oro samt levnadsvanor. För
personer med utländsk bakgrund finns behov av anpassad kommunikation kring hälsa och
svensk sjukvård.
Aktiviteter

Beskrivning

Hälsoundersökningar

Alla nyanlända asylsökande ska erbjudas
hälsoundersökning.

Anpassad kommunikation kring hälsa och svensk
sjukvård

Ett riktat hälsostöd för nyanlända med fokus på
egenvård och kunskap om hur man hittar rätt i
vården. Hälsokommunikatörer arbetar utåtriktat.

Fortsatt samverkan och samarbete tillsammans med
kommuner

Under 2019 är fokus på särskild samverkan med
kommunerna utifrån familjehälsa.

Uppdrag/mål:
Ta ansvar för att hela tiden utvecklas som en demokratisk plattform
Aktiviteter

Beskrivning

Arbete med demokratifrågorna bedrivs utifrån
uppdrag från regionstyrelsen
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Framgångsfaktorer:

Bästa plats att växa upp och åldras på
Region Jönköpings län ska vara bästa plats att växa upp, leva och åldras på.
Uppdrag/mål:
Barn och ungdomars hälsa
Symtom på ett nedsatt psykiskt välbefinnande är vanligare bland svenska 15-åringar än i
andra länder. För att komma till rätta med den negativa utvecklingen fortsätter samverkan
mellan Region Jönköpings läns ansvarsområde för unga och kommunens elevhälsa.
Aktiviteter

Beskrivning

Metodstöd för ungas psykiska hälsa.

Stöd till skolans förebyggande arbete och
invånarcaféer till unga. Riktar arbetet utifrån
elevhälsans hälsosamtal.

Uppdrag/mål:
Främja barn och ungdomars hälsa och förebygga psykisk ohälsa
Psykisk ohälsa möts med både hälsofrämjande, förebyggande och riktade insatser i samverkan
mellan kommun och landsting/vision.
Aktiviteter

Beskrivning

Fortsätta arbetet med inrättande av ett
Barnskyddsteam

Teamet ska bedriva utbildning och verka för en
generell kunskapsnivå inom samtliga hälso- och
sjukvårdsområden. Inrättar i projektform.

Uppdrag/mål:
Barn och ungdomspsykiatri (BUP)
Det är angeläget med snabbt omhändertagande och kort väntetider till utredning och
behandling så att stödinsatser kan erbjudas, vilket kan bli avgörande för framtida personlig
utveckling och välmående. Detta måste ske i samverkan med kommunerna.
Uppdrag/mål:
Trygg och säker vård och omsorg
Kommunernas och Region Jönköping läns utveckling av samordnad vårdplanering vid in- och
utskrivning från sjukhus fortsätter liksom trygg och säker vård och omsorg i hemmet.
Målet för projektet Trygg och säker vård och omsorg är att invånarna i Jönköpings län ska
kunna säga "Jag får den vård jag behöver, när jag behöver den och där jag behöver den".
Aktiviteter

Beskrivning

Trygg och säker in och utskrivning från sjukhuset

Fortsatt uppföljning och förbättring av rutiner för
trygg och säker in och utskrivning från sjukhuset.

Trygg och säker vård och omsorg i hemmet

Fortsatt arbete med rutiner för trygg och säker vård
och omsorg i hemmet.

Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion, Verksamhetsplan

12(42)

Uppdrag/mål:
Äldres psykiska hälsa
Äldres psykiska hälsa ett viktigt område att satsa på.
Aktiviteter

Beskrivning

Ta fram en plan för utveckling av området kring
äldres psykiska hälsa.

Strategiska mål:

Bra munhälsa, God tandvård
Framgångsfaktorer:

Integrera och utveckla det förebyggande arbetet för att nå
hälsoeffekter hos befolkningen
Uppdrag/mål:
Solidarisk finansiering av barn och ungdomar med stora tandvårdsbehov.
För att solidariskt finansiera barn och ungdomar med stora tandvårdsbehov föreslås att en
gemensam budget skapas.
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Perspektiv:

Process och produktion
Strategiska mål:

Bra folkhälsoarbete
Framgångsfaktorer:

Effektiva och ändamålsenliga processer
Uppdrag/mål:
Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande
Satsningar på hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser fortsätter i den nära vården.
Vårdcentralerna ska delta i och initiera hälsofrämjande arbete i samverkan med kommunen,
civilsamhället och andra aktörer i närområdet. Samverkan ska utgå från de
befolkningsgrupper som har störst behov.
Aktiviteter

Beskrivning

Handlingsplan för jämlik hälsa.

Strategin och handlingsplanen för jämlik hälsa,
Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i
Jönköpings län, är antagen av Region Jönköpings län
och länets kommuner. Handlingsplanen omfattar tre
strategiska mål med sikte på år 2025 och nio
handlingsområden med prioriterade aktiviteter som
revideras vartannat år

Utvärdering av hälsosamtal

Under 2019 utvärderas effekterna av hälsosamtal.

Uppdrag/mål:
Bidrag inom folkhälsoområdet
Bidraget kan ges som organisationsstöd och/eller verksamhetsstöd men också som stöd till
olika projekt.
Aktiviteter

Beskrivning

Uppföljningsbesök till föreningar genomförs

Arbetet följer bidragspolicy. Bidraget ska stödja
föreningar att genom olika mötesplatser sprida
information, upplysa och delge kunskap om
funktionsnedsättningar.

Fördelning av bidrag inom folkhälsoarbetet

RJL ska lämna bidrag till organisationer som arbetar
inom ramen för de elva nationella målen för
folkhälsoarbete där fokus är på samhälleliga
förutsättningar för god hälsa på lika villkor för hela
befolkningen.
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Uppdrag/mål:
Hälsa för livet
Hälsa för livet är Region Jönköpings län förbättringsarbete utifrån det nationella
innovationsprojektet Flippen i den nära vården. I projektet utmanar vårdcentralerna rådande
vårdsystem genom att utveckla och testa nya arbetssätt för att möta människors behov av
hälsa på ett bättre sätt.
Aktiviteter

Beskrivning

Meny till invånare

Etablerar ett samlat stöd som underlättar för
invånarna att hantera sin egen hälsa.

Utveckling av fler mötesplatser och hälsocaféer likt
hjärtats hus i länet

Utveckling av mötesplatser och hälsocaféer för
personer med kroniska sjukdomar och deras
närstående fortsätter. Ek Hjärtats hus, lärcaféer,
levande bibliotek och självhjälpsgrupper.

Meny till invånare och Flippen

I delprojektet Meny till invånarna etableras ett
samlat stöd som underlättar för invånarna att
hantera sin egen hälsa. Den nära vården ska använda
och hänvisa till utbudet av digitala invånartjänster
och aktiviteter. Digitala tjänster är förstahandsvalet
för egenvård.

Spridning av mötesplatser och hälsocaféer

Utvecklingen av mötesplatser och hälsocaféer för
personer med kroniska sjukdomar och deras
närstående fortsätter. Exempel på mötesplatser är
Hjärtats hus för invånare som har eller har haft
cancer, lärcafeér, levande bibliotek och
självhjälpsgrupper. Verksamheten ska bedrivas i hela
länet.

Uppdrag/mål:
Rehabilitering - återgång i arbete
Rehabiliteringen ska ske till 100 procent av den egna förmågan. Det krävs ett lagarbete som
omfattar medicinsk, arbetslivsinriktad och social rehabilitering för att åstadkomma goda
resultat.
Aktiviteter

Beskrivning

Kulturunderstödd rehabilitering (KUR)

Från och med 2018 koordineras natur- och
kulturunderstödd rehabilitering av en
länssamordnare.

Naturunderstödd grön rehabilitering

Genom en naturunderstödd rehabilitering ge
möjlighet till återhämtning, stärka självkänsla och
börja en nyorientering genom förändrade vanor i det
dagliga livet.

Uppdrag/mål:
Livsstilsutmaningen
Arbetet med att stödja livsstilsförändring ska utvecklas och spridas till hela den nära vården i
Region Jönköpings län och gärna i samverkan med kommunerna.
Aktiviteter

Beskrivning
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Aktiviteter

Beskrivning

Ta fram en handlingsplan för utveckling kring
livsstilsutmaningen

Den nära vården har ett särskilt ansvar för att stötta
personer med hög risk för sjukdom till
livsstilsförändring.

Uppdrag/mål:
Samordningsförbunden
Länets tre samordningsförbund har bedrivit finansiell samordning inom exempelvis
rehabiliteringsområdet under nästan tio år. För att säkerställa att samordningen sker på
optimalt sätt ska verksamheten ses över. Under 2019 behöver det göras en översyn av
samordningsförbundens organisation och framtida uppdrag.
Aktiviteter

Beskrivning

Översyn samordningsförbund

Översyn ska initieras tillsammans med Jönköpings
kommun

Uppdrag/mål:
Strategi för hälsa
Tillsammans med kommunerna i Jönköpings län tas under 2019 fram en handlingsplan och
gemen-samma indikatorer.
Strategiska mål:

Säker hälso- och sjukvård, och tandvård
Framgångsfaktorer:

Effektiva och ändamålsenliga processer
Uppdrag/mål:
Säker vård alla gånger
Säker vård – alla gånger är utgångspunkt för allt arbete och med målsättningen att
patientsäkerheten är den bästa möjliga.
Aktiviteter

Beskrivning

Säker vård alla gånger

Utgångspunkt för allt arbete med patientsäkerhet
och utvecklas och förbättras fortlöpande.

Genomföra patientsäkerhetsberättelser.

Alla verksamheter ska genomföra
patientsäkerhetsberättelser årligen. Modellen
utvecklas efter hand.

Genomför patientsäkerhetsronder

Ronden genomförs på enskild klinik vartannat år på
våren och har fokus på arbetsmiljö, säkerhetskultur
och patientsäkerhet. Den innefattar ett gruppsamtal
med medarbetare i patientnära arbete, samtal med
klinikledningen samt en rundvandring.

Patientsäkerhetsdialoger

Klinikledning, verksamhetsområdets ledningsstab
och chefläkare träffas en gång per år för att få en
gemensam bild av patientsäkerhetsläget, det
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Aktiviteter

Beskrivning
proaktiva arbetet i verksamheten samt ge
involverade en möjlighet till reflektion. Dialogen sker
i samband med verksamhetsdialog/-träffar under
hösten varje år.

Uppdrag/mål:
Arbeta med strategiska fokusområden för patientsäkerheten
Strategiska fokusområden för arbetet med patientsäkerhet är:
• Personcentrering och processutveckling med ständiga förbättringar där säker vård alla
gånger är i fokus.
• Utveckla och använd bästa rutiner och riktlinjer enligt evidens och beprövad erfarenhet.
• Utveckla och använd arbetssätt för riskhantering.
• Utveckla och använd arbetssätt för kontroll, anpassning och reaktion i den dynamiska
vården.
• Begränsning av vårdskadans effekt om den ändå inträffar (för patient, närstående och
vårdpersonal).
Aktiviteter

Beskrivning

Utveckla arbetssätt och uppföljning av strategiska
fokusområden

Under planperioden utvecklas arbetssätt i linje med
dessa strategiska fokusområden. Utvecklingen följs
genom mätningar som dels stimulerar
utvecklingsarbetet i fokusområden, dels redovisar
resultatet av arbetet.

Strategiska mål:

Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård
Framgångsfaktorer:

Effektiva och ändamålsenliga processer
Uppdrag/mål:
Kunskapsstyrning
Utgångspunkten är att bästa möjliga kunskap ska finnas tillgänglig vid varje möte mellan
vårdpersonal och patient. Det ska vara lätt att göra rätt och det ska finnas förutsättningar för
lärande. Det är i mötet mellan vårdpersonal och patient som värdet skapas. Det är där det
avgörs hur effektiv och ändamålsenligt kunskapsstyrningssystemet, på alla nivåer, är.
Nationell vision: Vår framgång räknas i liv och jämlik hälsa.
Mätetal

Periodicitet

Indikatorer i öppna jämförelser

År

Målvärde 2019

Aktiviteter

Beskrivning

Utveckla kunskapsstyrning utifrån nationell och
sjukvårdsregional modell

Region Jönköpings län ingår i arbetet med att
etablera en sammanhållen struktur för
kunskapsstyrning.
Arbete pågår även med att utarbetande och

Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion, Verksamhetsplan

17(42)

Aktiviteter

Beskrivning
revidering av olika nationella riktlinjer.
Verksamheterna behöver successivt anpassas till
riktlinjerna.

Följer den nationella utveckling och genomför lokala
anpassningar vid behov

Region Jönköpings län använder och utvecklar
kliniska kunskapsstöd för den nära vården (FAKTA)
och den specialiserade vården. Syftet är att säkra att
bästa möjliga resultat nås med så liten variation som
möjligt. Nationellt pågår arbete med att samordna
de kliniska kunskapsstöden med syfte att stärka
förutsättningarna för god och jämlik hälso- och
sjukvård.

Praktisk användning av nationella kvalitetsregister.

Region Jönköpings län är ledande i utvecklingen av
metoder för praktisk användning av nationella
kvalitetsregister. Regionerna i sydöstra sjukvårdsregionen; Östergötland, Jönköping och Kalmar har
även etablerat ett nationellt registercentrum,
registercentrum sydost (RCSO). RCSO har speciell
kompetens inom områden som patientmedverkan,
patientrapporterade mått och förbättringskunskap.

Uppdrag/mål:
Anpassa verksamheten till nationella riktlinjer
Arbete pågår med utarbetande och revidering av olika nationella riktlinjer. Verksamheterna
behöver successivt anpassas till riktlinjerna.
Uppdrag/mål:
Utreda lokala sjukhusledningar
Det lokala ledarskapet och chefskapet på de tre akutsjukhusen, vårdcentralerna och i övrig
vårdverksamhet stärks och har tydligt mandat att leda och ta ansvar. Under början av 2019
tillsätts en utredning för att kunna hitta lösningar där lokala sjukhusledningar ska kunna
skapas och integreras i nuvarande system.
Uppdrag/mål:
Alternativ till våld (ATV)
Verksamheten Alternativ till våld (ATV) har de två senaste åren, i ett statsfinansierat projekt,
erbjudit psykologisk behandling till personer som utvecklat en psykisk ohälsa till följd av
utsatthet av våld i nära relationer. ATV erbjuder även psykologisk behandling till de som
utövar våld i nära relationer. Projekttiden upphör vid årsskiftet 2018-2019 och behöver
utvärderas. Samtidigt är det ett viktigt arbete som behöver fortsätta i någon form under tiden
som utvärderingen sker.
Uppdrag/mål:
Funktionshinderområdet
För att skapa jämlika förutsättningar och en jämlik vård/hälsa arbetar vi för de nationella
målen:
•principen om universell utformning,
•befintliga brister i tillgängligheten,
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•individuella stöd och lösningar för individens självständighet
•förebygga och motverka diskriminering
Aktiviteter

Beskrivning

Skapa jämlika förutsättningar och en jämlik
vård/hälsa

Insatser ska göras som stödjer att patienter med
funktionsnedsättningar får vård på lika villkor.
Region Jönköpings län har ansvar för rådgivning och
annat stöd, enligt § 9 i LSS.

Samverkan med länets kommuner och föreningsliv
inom funktionshinderområdet.

Arbetet handlar bland annat om
kompetensutveckling och tillgängliga miljöer.

Uppdrag/mål:
Läkemedelsanvändning
Region Jönköpings län arbetar för att nå en rationell, säker och kostnadseffektiv
läkemedelsanvändning. Rutin för införande av nya kostnadskrävande läkemedel. God
följsamhet gentemot nationella riktlinjer där läkemedelsbehandling på rätt indikation ingår.
Åtgärder för att minska polyfarmaci.
Uppdrag/mål:
Smittskydd och vårdhygien
Smittskyddet svarar för övervakningen av det epidemiologiska läget i länet för att begränsa
spridningen av smittsamma sjukdomar.
En annan viktig del i det förebyggande arbetet är uppföljningen av vaccinationstäckningen i
länet för barnvaccinationsprogrammet, kompletterande vaccination av migranter och
vaccination av olika riskgrupper. Ett samlat vaccinationspaket till länets 70-åringar.
Sprututbytesprogrammet, som är ett samarbete mellan infektionskliniken, missbruksvården
och socialtjänsten.
Aktiviteter

Beskrivning

Uppföljning av vaccinationstäckningen i länet

För barnvaccinationsprogrammet, kompletterande
vaccination för migranter och vaccination för olika
riskgrupper

Samlat vaccinationspaket för länets 70-åringar och
äldre har beretts för beslut under 2018

Med vaccination mot influensa, lunginflammation,
bältros och påfyllt skydd mot stelkramp, difteri och
kikhosta

Uppdrag/mål:
Kris- och katastrofberedskap
i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om katastrofmedicinsk beredskap (SOSFS
2013:22) beskrivs vilka förmågor och obligatoriska funktioner som ska finnas i RJL:
För att ha en god förmåga vid kris- och katastrofmedicinska händelser krävs planläggning,
utbildning och övningar. Risker och sårbarheter samt förmågan måste analyseras fortlöpande
och vara grunden för planeringsarbetet.
Med de ökade antal händelser och det ökade uppdraget regeringen gett myndigheter att
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påbörja uppbyggnaden av det civila försvaret, samt det ökande antalet larm till tjänsteman i
beredskap (TiB),
Aktiviteter

Beskrivning

Planläggning, utbildning och övningar

för att ha en god förmåga vid kris- och
katastrofmedicinska händelser.

Risk och sårbarhetsanalyser

Risker och sårbarhet samt förmågan analyseras
fortlöpande.

Tjänsteman i beredskap

Antal larm följs kontinuerligt.

Civilt försvar

Påbörja planering av uppbyggnad av civilt försvar

Uppdrag/mål:
Idéburen offentligt partnerskap
Samverkan mellan idéburna organisationer/
föreningsliv/civilsamhället och det offentliga ska utvecklas i partnerskap. Idéburet offentligt
partnerskap (IOP) är en samverkansmodell mellan det offentliga och den idéburna sektorn.
IOP har bland annat använts för att motverka mäns våld mot kvinnor, minska utsatthet hos
EU-migranter och i etableringsarbetet med nyanlända. Att utveckla nya modeller som bygger
på att ta tillvara på människors engagemang kan skapa möjligheter som marknaden inte kan
lösa.
Framgångsfaktorer:

Samverkan med kommunerna
Samverkan med kommunerna sker utifrån det gemensamma ledningssystemet för samverkan.
Uppdrag/mål:
Samverkan i strategigrupp Barn och unga
Omvärldsbevaka, identifiera utvecklingsområden och med årliga handlingsplaner verka för
samverkan och att på bästa sätt ta tillvara de gemensamma resurserna.
Aktiviteter

Beskrivning

Uppföljning av gemensamma aktiviteter och projekt i
samverkan

Länsgemensamma satsningar inom exempelvis inom
ungas psykiska hälsa, skolhälsovård,
ungdomsmottagningar, familjecentraler, analys och
uppföljning.

Uppdrag/mål:
Samverkan i strategigrupp Psykiatri och missbruk
Omvärldsbevaka, identifiera utvecklingsområden och med årliga handlingsplaner verka för
samverkan och att på bästa sätt ta tillvara de gemensamma resurserna.
Aktiviteter

Beskrivning

Uppföljning av gemensamma aktiviteter och projekt i
samverkan

Länsgemensamma satsningar
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Uppdrag/mål:
Samverkan i strategigrupp Äldre
Omvärldsbevaka, identifiera utvecklingsområden och med årliga handlingsplaner verka för
samverkan och att på bästa sätt ta tillvara de gemensamma resurserna.
Aktiviteter

Beskrivning

Uppföljning av gemensamma aktiviteter och projekt i
samverkan

Länsgemensamma satsningar

Uppdrag/mål:
Samverkan i eHälsorådet
Omvärldsbevaka, identifiera utvecklingsområden och med årliga handlingsplaner verka för
samverkan och att på bästa sätt ta tillvara de gemensamma resurserna.
Aktiviteter

Beskrivning

Handlingsplan för strategin för eHälsa

En Strategi för eHälsa är framtagen tillsammans med
kommunerna. Nästa steg är att utifrån detta ta fram
en handlingsplan tillsammans med övriga
strategigrupper.

God cancervård
Antal patienter som får cancerdiagnos ökar med 0,5 procent för män och 1,8 procent för
kvinnor. Samtidigt förbättras överlevnaden. Utifrån dessa förutsättningar har Region
Jönköpings län tagit fram ett antal prioriterade utvecklingsområden.
Uppdrag/mål:
Arbeta utifrån regionalt cancercentrum sydöst sex löften till invånarna
Alla patienter med cancer ska:
- få behandling inom fyra veckor
- vara välinformerade
- få lika god palliativ vård oavsett bostadsort
- erbjudas bästa möjliga hälsofrämjande insatser och välfungerande screeningprogram
- regionalt cancercentrum sydöst ska prioritera patientnära forskning inom cancerområdet.
Aktiviteter

Beskrivning

Utveckling och uppföljning av löften för alla
patienter

Uppdrag/mål:
Standardiserade vårdförlopp cancer
Att korta väntetider till diagnos och behandling kräver fokus på kommunikation,
processorientering, koordinering av vårdförloppen och aktiva överlämningar i alla steg från
primärvård till behandlingsstart.
Aktiviteter

Beskrivning
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Aktiviteter

Beskrivning

Fortsatt utveckling och förvaltning av
standardiserade vårdförlopp

Arbete i regionen pågår enligt den nationella planen
för cancervårdens standardiserade vårdförlopp, SVF,
fram till 2018. Införandet av SVF har även stärkt
patientens roll som medaktör och bidragit till utökad
personcentrerad vård. Införandet av SVF har
medfört god följsamhet till nya nationella riktlinjer
och därmed kostnad för diagnostik och
multidisciplinära konferenser.

Uppdrag/mål:
Förebyggande arbete inom cancersjukvården
Det förebyggande arbetet är viktigt inom cancersjukvården. En framtagen plan finns för detta
inom RCC sydöst, med särskilt fokus på rökning. Nödvändiga screeningprogram införs i takt
med nationella riktlinjer och beslut inom sydöstra sjukvårdsregionen.
Aktiviteter

Beskrivning

Cancerpreventionsplan

Cancerpreventionsplan för sydöstra
sjukvårdsregionen 2016-2018 är antagen och
insatser inom området intensifieras.

Strategiska mål:

Hållbar utveckling 2017-2020
Framgångsfaktorer:

Vi är klimatsmarta
Den klimatsmarta regionen innebär att våra verksamheter är fossilbränslefria, har negativa
utsläpp av koldioxid och är klimatanpassade.
Uppdrag/mål:
Klimatpåverkan från våra egna transporter minskar
Klimatpåverkan från våra egna persontransporter (gäller inte Jönköpings länstrafik) ska
minska med 35% för tjänsteresor och med 12 % för arbetspendling, jämfört med 2015.
Mätetal för
Regionledningskontoret

Periodicitet

Målvärde 2019

Tjänsteresor, antal km egen bil
(privatbil)

Tertial

-20 %

Tjänsteresor, antal km poolbil och
hyrbil (korttid)

Tertial

-10 %

Tjänsteresor, antal km inrikesflyg

Tertial

-20 %

Tjänsteresor, antal km utrikesflyg

Tertial

-28 %

Aktiviteter för Regionledningskontoret

Beskrivning

Fortsatt arbete med att i första hand använda
poolbilar. Fortsatt omställning till digitala möten.
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Aktiviteter för Regionledningskontoret

Beskrivning

Fortsatt omställning till högre andel digitala möten.
Undvika inrikes flygresor genom omställning till
digitala möten samt välja tåg som transportmedel
Minska utrikes flygresor genom att pröva alla resor
utomlands, höja andelen digitala möten samt om
möjligt använda andra färdmedel.
Regiongemensamma aktiviteter
Vi ska arbeta med hållbart resande.

Arbete ska ske enligt handlingsplan framtagen i
reseanalysen där webb- och videomöten är ett
viktigt område.

Samordna mötestider och samåkning (handlingsplan
reseanalys)

Införande av fasta mötestider underlättar möjlighet
till samåkning mycket. Tillgång till temporära
arbetsrum underlättar införandet av åtgärden.
Aktivitet ingår i handlingsplan från reseanalys Cero.

Utreda subventionerat kollektivtrafikkort till
medarbetare (handlingsplan reseanalys)

Utred möjlighet att subventionera periodkort för
resor med kollektivtrafik (t ex månadskort).
Aktivitet ingår i handlingsplan från reseanalys Cero.

Erbjuda förmånscyklar (handlingsplan reseanalys)

Förmånscyklar erbjuds till medarbetarna.
Aktivitet ingår i handlingsplan från reseanalys Cero.

Öka kunskapsnivån kring virtuella möten
(handlingsplan reseanalys)

Utbilda medarbetarna för att minska motståndet till
att tillämpa virtuella möten. Planera
utbildningsinsatser för användning av video/webbmöten. Utarbeta manualer och eLärande.
Aktivitet ingår i handlingsplan från reseanalys Cero.

Framgångsfaktorer:

Vi använder våra resurser klokt
Klok resursanvändning innebär att våra verksamheters utveckling inte tar resurser från
kommande generationer utan istället verkar för cirkulär ekonomi när det gäller varor och
tjänster. Kretsloppen ska vara resurseffektiva och fria från farliga ämnen.
Uppdrag/mål:
Vi utvecklar långsiktigheten i våra beslut och fokuserar på livscykelkostnaden vid
investeringar och upphandlingar.
Inriktning: Vi ska genomföra Hälsoekonomiska beräkningar i större omfattning i samband
med verksamhetsplanering och förändringar av verksamheten jämfört med 2015.
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Uppdrag/mål:
Det gemensamma ledningssystemet, som omfattar alla verksamheter i
organisationen, främjar ett totalt hållbarhetsperspektiv vid styrning av
verksamheten
Aktiviteter

Beskrivning

Hållbar utvecklingsprogram och målen i Agenda
2030 ska genomsyra hela verksamheten

Framgångsfaktorer:

Vi är socialt hållbara
Som en socialt hållbar organisation agerar och samverkar vi med vår omvärld på ett sådant
sätt att vi har en positiv påverkan för människor, både i vår närhet och på andra håll i världen
Uppdrag/mål:
Vi arbetar för tillit och förtroende hos invånare, samarbetspartners och inom
organisationen.
Det innebär till exempel att vi arbetar med vision, värderingar, mål, policyer och riktlinjer, att
det finns en ”vi-känsla” i organisationen och goda och stödjande relationer med
samarbetspartners och mellan olika enheter och nivåer.
Inriktning:
Vi ska öka kunskapen om social hållbarhet bland våra politiker, chefer och medarbetare.
All utveckling i enlighet med länets regionala utvecklingsstrategi (RUS) ska genomföras på
ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt.
Vår värdegrund ska aktualiseras i samband med arbetsplatsträffar och i det dagliga arbetet för
att stärka dess roll i det dagliga arbetet.
Aktiviteter

Beskrivning

Hållbarhetsutbildning via webb med fokus på vad
medarbetare kan göra

Vad medarbetarna kan göra för att bidra till ett mer
hållbart samhälle. Utbildningen kommer genomföras
som webb-utbildning med samtliga anställda.

Uppdrag/mål:
Mångfald; verksamheten och arbetsplatsen präglas av mångfald.
Aktiviteter

Beskrivning

Arbete i enlighet med program för hållbar utveckling
- social hållbarhet både avseende dem vi är till för
och medarbetare.
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Uppdrag/mål:
Likabehandling; verksamheten och arbetsplatsen präglas av likabehandling
Likabehandling; verksamheten och arbetsplatsen ska präglas av likabehandling med samma
rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller
ålder.
Inriktning:
Jämlikhet och likabehandling; våra verksamheter och arbetsplatser ska präglas av mångfald
och bedrivas normmedvetet och på ett sätt som motverkar all diskriminering, trakasserier och
repressalier.
Aktiviteter

Beskrivning

Webb och informationsmaterial ska granskas årligen
- mångfald och tillgänglighet

Årlig granskning och vid behov revidera så att
innehållet speglar samhällets mångfald samt är
tillgängligt för alla.

Återkommande kompetensutveckling i jämlikhet,
jämställdhet, mångfald och likabehandling

Återkommande kompetensutveckling i jämlikhet,
jämställdhet, mångfald och likabehandling,
normmedvetet förhållningssätt ska göras för chefer
och skyddsombud liksom för politiker.

Arbetar med CEMR-deklarationen

Region Jönköpings län arbetar med CEMRdeklarationen för jämställdhet med de mål och
aktiviteter som anges i handlingsplanen daterad
2014-10-09.

Alla politiska beslut prövas mot barnkonventionen.

Uppdrag/mål:
Integration
Integration; verksamheten och arbetsplatsen främjar aktivt integration inom ramen för
strategier, planer, program och dylikt. Vår verksamhet styrs av värden kring jämlikhet,
jämställdhet och ett normmedvetet förhållningssätt och bemötande.
Inriktning:
Våra arbetsplatser och verksamheter ska präglas av ett bra bemötande. Ett bra bemötande
bygger på ett humanistiskt och normmedvetet synsätt, respekt och allas lika värde.
Aktiviteter

Beskrivning

Arbete i enlighet med program för hållbar
utveckling- social hållbarhet

Framgångsfaktorer:

Vi bidrar till en sund livsmiljö
En sund livsmiljö innebär att våra verksamheter inte bidrar till negativa miljö- och
hälsoeffekter. Verksamheterna bidrar till en frisk befolkning genom ett framgångsrikt arbete
med folkhälsan
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Uppdrag/mål:
Vi har en effektiv läkemedelsanvändning.
Kunskapen om läkemedelsanvändning i vår organisation är god när det gäller hälsoeffekter,
miljöpåverkan och social påverkan, både här i länet där det används och där läkemedel
produceras.
Inriktning
Vi samarbetar med sydöstra sjukvårdsregionen i läkemedelsfrågor som följer den nationella
läkemedelsstrategin och innebär att:
a. Vi ska använda modeller för tillgänglighet och ansvarsfull användning av både ny och
gammal antibiotika
b. Vi ska arbeta för att hänsyn tas till miljö och sociala villkor vid produktion och användning
av läkemedel.
c. Miljöbedömning ska användas vid förskrivning av läkemedel.
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2019

Förskrivning av antibiotika i
öppenvården

År

260 recept/1000 invånare

Strategiska mål:

Högsta möjliga värde till lägsta möjliga resursinsats
Uppdrag/mål:
Förbättrings- och utvecklingsarbete, utveckling av processer och arbetssätt.
Vi fortsätter vårt intensiva förbättrings- och utvecklingsarbete, genom en kontinuerlig
utveckling av processer och arbetssätt.
Aktiviteter Regionledningskontoret

Beskrivning

Allt arbete bedrivs så att samverkansmöjligheter tas
till vara.

Inom Regionledningskontor bildas team vid behov.
Projektform används för tillfälliga och
tidsbegränsade arbeten.

Mer tid till patienterna och rätt använd kompetens

Utveckling av vårdinformationen för att förbättra
processen och minska dubbelarbete. Säkra att
Cosmics alla funktioner nyttjas på ett optimalt sätt

Uppdrag/mål:
Utveckling av Region Jönköpings läns webplats och intranät
Aktiviteter

Beskrivning

Utveckla Region Jönköpings läns intranät och
vårdgivarwebb

Det är stort omfattande arbete som inkluderar hela
organisationen och som kommer att pågå under hela
2019.
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Uppdrag/mål:
Jämförelser med riket samt utvalda landsting/regioner avseende kostnad per
invånare inom olika verksamheter.
All verksamhet ska skapa värde och Region Jönköpings läns mål ska nås med lägsta möjliga
resursinsats.
Aktiviteter

Beskrivning

Följa upp nyckeltal med fokus på kr/invånare samt
produktion via databasen Kolada.
Fortsätta arbetet med införande av KPP (kostnad per
patientkontakt) i fler områden inom hälso- och
sjukvården. Stödja arbetet med resultatet av KPP.

Uppdrag/mål:
Kommunikation som verktyg för måluppfyllelse
Med kommunikation som strategiskt verktyg arbetar vi tillsammans för att förverkliga Region
Jönköpings läns strategiska mål och visionen om ett bra liv i en attraktiv region.
Aktiviteter

Beskrivning

Kommunikation för ökad kunskap, insyn och
delaktighet.

Vår kommunikation ska vara målgruppsanpassad och
tillgänglig och Region Jönköpings län ska uppfattas
som en kommunikativ organisation.
Kommunikationen ska öka invånarnas kunskap om
Region Jönköpings län och ge möjlighet till insyn och
delaktighet

Utveckling av ledarnas kommunikativa förmågor

Medarbetarna ska uppleva att cheferna är
kommunikativa; att de engagerar och involverar
medarbetarna och att de får rätt information i rätt
tid genom ett känt kommunikationssystem som de
känner sig trygga med.

Arbeta för att medarbetarna aktivt ska söka
information

Alla medarbetare har ett eget ansvar att söka upp
och ta del av information som är relevant för
verksamheten, men också att dela med sig och
underlätta för andra att göra ett bra jobb.

Uppdrag/mål:
Digitalisering av arbetsprocesser
Att digitalisera arbetsprocesser och utveckla enkla och användbara tjänster är avgörande för
att kunna möta de förväntningar som såväl invånare som medarbetare har på effektiva, säkra
och moderna arbetssätt och på servicenivåer.
Aktiviteter

Beskrivning

Översyn av processer som går att automatisera

Exempelvis inom telefoni, lönehantering, första
linjens vård.
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Uppdrag/mål:
Arbete med informationssäkerhet med fokus på ny dataskyddsförordning (GDPR).
Systematiskt arbete med informationssäkerhet för att skydda informationen. Från maj 2018
gäller EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR), vilket ställer nya och högre krav på
informationssäkerheten.
Aktiviteter

Beskrivning

Införande och spridning av kunskap kring GDPR
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Perspektiv:

Lärande och förnyelse
Strategiska mål:

Professionell kunskap och förbättringskunskap
Framgångsfaktorer:

Lärande i vardagen
För att garantera en god hälsa behövs samverkan med patienter, närstående och
brukarorganisationer liksom samverkan och helhetssyn mellan vårdgivare.
Uppdrag/mål:
Fortsätta utvecklingen av systemförståelse, processförbättringar och
resultatuppföljning som skapar mervärde för kunden
Värdegrund, motivation, idéer, och genomförandekraft är viktiga aspekter för att hälso- och
sjukvården ska utvecklas så att verksamheterna åstadkommer bästa möjliga resultat till lägsta
kostnad varje gång.
Uppdrag/mål:
Forskning och utveckling av hälso- och sjukvården
Forskning, utbildning och utveckling (FoUU) för hälso- och sjukvård är centrala delar i en
kunskapsorganisation och Region Jönköping län har därför sedan lång tid stimulerat och
finansierat klinisk forskning, koordinerat undervisningsuppdrag och skapat stödresurser till
kunskapsbaserad vård som till exempel biblioteksverksamhet.
Under 2019 kommer de första studenterna i den nya decentraliserade läkarutbildningen till
Jönköping. Jönköping blir då en av fyra huvudstudieorter vid Läkarprogrammet i Linköping.
Dessutom fortsätter arbetet med att stärka och vidareutveckla universitetssjukvården. Arbete
pågår att bygga upp universitetssjukvårdsenheter och några sådana enheter planeras under
2019 i Region Jönköpings län.
Framgångsfaktorer:

Lärande och innovation
Uppdrag/mål:
Skapa förutsättningar för lärande, utveckling och delaktighet
Grundläggande i chef- och ledarskap är att för bästa möjliga verksamhet utifrån behov skapa
förutsättningar för lärande, utveckling och delaktighet. Därför engageras alla medarbetare i
lärande och systematiskt förbättringsarbete inom sina verksamhetsnära arbetslag/mikrosystem
och i att förnya sina arbetsprocesser och sin egen kompetens. Förnyelse och innovationer
uppmärksammas särskilt. Patienters och invånares kompetens och synpunkter blir allt
viktigare delar i utvecklingsarbetet.
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Framgångsfaktorer:

Forskning och utveckling
Uppdrag/mål:
Stöd till klinisk forskning och kunskapsbaserad vård
Stärka profilområdena för klinisk forskning genom att tydliggöra kopplingen till
verksamhetsområden och andra forskningsstrukturer i Region Jönköpings län.
Strategiska satsningar på forskning inom området kvalitet, säkerhet och värdeskapande samt
förstärka kliniska vardagsnära forskning inom primärvården.
Aktiviteter

Beskrivning

Verksamhetsförlagd utbildning

I Region Jönköpings län pågår i samarbete med flera
lärosäten verksamhetsförlagd utbildning för 18
vårdsprofessioner. Futurum koordinerar och stödjer
detta utbildningsuppdrag. En verksamhetsförlagd
utbildning av god kvalitet är en central komponent i
utbildningen av framtidens medarbetare i Region
Jönköpings län.

Studierektorsorganisation

Vidareutbildning från legitimerad läkare till
specialistläkare är ett viktigt för att bygga upp rätt
läkarkompetens i Region Jönköpings län. Futurum
ansvarar, koordinerar och kvalitetssäkrar denna
vidareutbildning.

Klinisk prövningsenhet

I Region Jönköpings län pågår en rad kliniska
prövningar av läkemedel och medicintekniska
produkter. Denna verksamhet stöds och koordineras
av den kliniska prövningsenheten som är organiserad
under Futurum. Prövningseneheten är av den
sjukvårdsregionala stödstrukturen Forum Sydost
som i sin tur är en del av det nationella nätverket
Kliniska Studier Sverige.

Skapa en ledningsstruktur för samverkan mellan
Region Jönköpings län, Jönköping University (JU) och
Linköpings Universitet (LiU)

Övergripande JU-Region Jönköpings län har
ledningsråd etablerats. Arbetsgrupp bildats där
förslag på övergripande avtal och underavtal
utarbetas. Avtalen skall reglera de
samarbetsområden som Region Jönköpings län-JU
har.

AT-organisationen

AT-organisationen överflyttas från de tre medicinska
områden till Futurum. AT-chef, sektionschefer och
AT läkare blir anställda på Futurum som också
ansvara för studierektorsfunktionen och att
lärandeinnehållet är adekvat. Planering av BT
påbörjas under 2019.

Uppdrag/mål:
Decentraliserad läkarutbildning
Aktiviteter

Beskrivning

Decentraliserad läkarutbildning i samverkan i
sydöstra sjukvårdsregionen.

Från januari 2019 blir Jönköping en av fyra
huvudstudieorter vid läkarprogrammet LiU. Antal
studenter kommer inledningsvis att vara cirka 30 per
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Aktiviteter

Beskrivning
termin. Utbildningen genomförs av LiU i samverkan
med Region Jönköpings län och Futurum. För att
kunna planera genomförande krävs planering av
lokaler, lärare, handledningsutbildning,
interprofessionella moment, färdighetsträning,
bibliotek, IT-stöd, koordinering av VFU.

Utveckling av universitetssjukvård inom RJL kopplat
till RALF avtalet

Regionalt ALF avtal.

Uppdrag/mål:
Inom forskning och utvecklingssektorn ska Sydöstra sjukvårdsregionen ta fram en
Life Science-strategi samt att arbetet påbörjas nästkommande år och omfattas av
ett antal vetenskapsgrenar såsom bland annat medicin- och bioteknik och
hälsovård
Uppdrag/mål:
Aktiv aktör för införandet av välfärdsteknik och genomföra detta i samverkan med
kommunerna och andra aktörer.
Framgångsfaktorer:

Vi arbetar med ständiga förbättringar
Uppdrag/mål:
Aktiviteter

Beskrivning

Införa gemensamma strategier för
kompetensutveckling i förbättringskunskap och
projektledning samt uppmuntra och stödja
förbättringar och innovationer.

Ständiga förbättringar är en grundläggande
värdering och del i alla medarbetares introduktion
och arbete.
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Perspektiv:

Medarbetare
Strategiska mål:

Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare
Framgångsfaktorer:

Hälsofrämjande, hållbar och attraktiv arbetsplats
Uppdrag/mål:
Försörjning av vårdpersonal
Det behövs fler utbildningsplatser vid högskolan men också ett fördjupat samarbete mellan
högskolan och Region Jönköpings län. Kraftsamla för att omvårdnadsprogrammet ska svara
upp mot sjukvårdens behov och för att klara rekryteringen av undersköterskor, skötare och
andra yrkeskategorier.
Uppdrag/mål:
Attrahera och rekrytera
Att stärka arbetsgivarvarumärket genom stolta medarbetare och goda ambassadörer är en
central strategi för att bli en attraktiv arbetsgivare. Det är viktigt att vara tydliga med vad vi
står för och att agera som en enhetlig arbetsgivare gentemot nuvarande och blivande
medarbetare. Rekryteringsarbetet ska genomföras professionellt och kvalitativt utifrån vår
kompetensbaserade rekryteringsmodell och ska leda till att den kandidat som bäst stämmer
överens med kravprofilen anställs.
Uppdrag/mål:
Delaktiga och kompetenta medarbetare
Kompetensen och engagemanget hos medarbetarna är avgörande för organisationens
framgång. Verksamhetens kompetenskartläggning, regelbundna medarbetarsamtal och
individuella kompetensutvecklingsplaner ligger till grund för att utveckla och tillföra
kompetens på ett sätt som stärker såväl individen som verksamheten i sin helhet. En
välfungerande lönebildning är en viktig förutsättning och ska stimulera till ökat engagemang
och utveckling av verksamhetens produktivitet och kvalitet.
Mätetal Regionledningskontoret

Periodicitet

Målvärde 2019

Medarbetarsamtal

Månad

90%

Kompetensutvecklingsplan

Tertial

90%

Aktiviteter Regionledningskontoret

Beskrivning

Kompetensplan

Arbete med kompetensplanering och
kompetensutveckling på så väl övergripande,
avdelning och individuell nivå.
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Aktiviteter Regionledningskontoret

Beskrivning

Regiongemensamma aktiviteter
Fortsatt kompetensutveckling

Systematisk värdering av kompetensbehov kopplat
till verksamheten.
Kompetensbaserad rekrytering

Utreda tjänstgöring nattetid, kvällar och helger

För att klara av att bedriva en högkvalitativ hälsooch sjukvård dygnet runt behövs en större
grundbemanning av personal. För att kunna öka
grundbemanningen och öka arbetsplatsernas
attraktivitet behövs särskilda insatser. Arbetsbördan
som krävs för att klara tjänstgöringen under nattetid
samt kvällar och helger behöver ses över.

Utveckla Nässjö utbildningscentrum

Utveckla Nässjö utbildningscentrum för att
introducera även läkare från EU-länder som
rekryterats till sjukhusen till svensk sjukvård.

Uppföljning av fördelning av utbildningsanställningar
för sjuksköterskor.

Region Jönköpings län erbjuder sedan tidigare
förmånen att genom högskolestudier vidareutbilda
sig till specialistsjuksköterska med bibehållen
grundlön.

Utreda utökat behov av karriärtjänster

Den pågående satsningen på karriärtjänster för
yrkesskickliga sjuksköterskor fortsätter och kommer
att utökas under planperioden.

Utreda äldre medarbetares möjlighet att fortsätta
arbete

För att så bra som möjligt ta vara på de äldre
medarbetarnas kompetens ska deras möjligheter
och förutsättningar att fortsätta arbeta ses över.

Uppdrag/mål:
Arbetssätt och rätt använd kompetens
Arbetet med att använda rätt kompetens är centralt på varje nivå och del i organisationen. En
ändamålsenlig fördelning av arbetsuppgifter, ansvar och roller utifrån personalens kompetens
och där de gör mest nytta är en förutsättning för kvalitet och effektivitet.
Uppdrag/mål:
En hälsofrämjande, hållbar och attraktiv arbetsplats
Region Jönköpings län arbetar aktivt med hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande
insatser för en god organisatorisk och social arbetsmiljö. Syftet är att vara en attraktiv
arbetsgivare som erbjuder en hållbar arbetsmiljö präglad av hälsa och säkerhet där
medarbetarna upplever delaktighet, engagemang och arbetsglädje.
Mätetal Regionledningskontoret

Periodicitet

Personalhälsa - sjukfrånvaro

Månad

Målvärde 2019

Aktiviteter Regionledningskontoret

Beskrivning

Hälsofrämjande arbetet och minskad sjukfrånvaro

Inom Regionledningskontoret fortsätter
hälsofrämjande arbete och arbete med
rehabilitering för minskad sjukfrånvaro.

Regiongemensamma aktiviteter
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Aktiviteter Regionledningskontoret

Beskrivning

Sjukfrånvaron ska minska

Ambitionen för 2019 är att behålla den låga nivån på
sjukfrånvaron och om möjligt minska den ytterligare.
Aktivt arbete med rehabiliteringsprocessen
fortsätter.
Under året fortsätter arbetet med Hälsofrämjande
arbetsplatser.

Uppdrag/mål:
Aktiva åtgärder för förebyggande av diskriminering och främjande av
likabehandling
Inom Region Jönköpings län råder nolltolerans mot diskriminering, trakasserier, repressalier
och kränkande särbehandling. Regionen ska fortsätta arbeta aktivt för att skapa goda och lika
förutsättningar för alla medarbetare oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck,
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning
eller ålder.
De aktiva åtgärderna för att förebygga diskriminering och främja likabehandling (lika
rättigheter och möjligheter) omfattar arbetsförhållanden, löner- och anställningsvillkor,
rekrytering, utbildning och kompetensutveckling samt möjligheterna att förena arbete med
föräldraskap. Arbetet ska ingå som en del i det ordinarie systematiska arbetsmiljöarbetet.
Arbete för likabehandling stärker bilden av regionen som en attraktiv arbetsgivare.
Uppdrag/mål:
Ett stärkt chef- och ledarskap
Ett framgångsrikt chef- och ledarskap vilar på Region Jönköpings läns grundläggande
värderingar och är en nyckel till en attraktiv arbetsplats. Med fokus på invånarnas behov ska
chefen verka för verksamhetens resultat och utveckling, medarbetares kompetensutveckling,
arbetstillfredsställelse och leda det systematiska förbättringsarbetet. Ett fokusområde under
året är att stärka chefer i sin roll som arbetsgivarföreträdare och ledare.
Aktiviteter

Beskrivning

Fortsatt arbete med utveckling och stöd till chefer
och blivande chefer genom anpassade chefs- och
ledarprogram, nätverk för engagerat ledarskap,
verktyg för chefers kommunikation samt stöd i
vardagen.

Vi har många olika former för utveckling och stöd för
chefer där grundläggande värderingar, verktyg i
chefs- och ledarskap samt mötesplatser är viktiga
delar.

Översyn av chefers förväntningar och förutsättningar

Under planperioden kommer en översyn av
förväntningar och förutsättningar för chefer och av
regionens befintliga program och utbildningsinsatser
att genomföras.

Uppdrag/mål:
Pröva arbetstidsmodeller i projektform
Region Jönköpings län ska i nära samarbete med personalen och fackliga organisationer pröva
olika arbetstidsmodeller i projektform.
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Uppdrag/mål:
Kartläggning av löneläget
För att Region Jönköpings län ska bli en attraktivare arbetsgivare ska löneläget inom vissa
yrkesgrupper och verksamheter där rekryteringen är särskilt svår ses över. Kommande
kartläggning av löneläget ska vara en del i en handlingsplan för att göra riktade lönesatsningar
inom vissa yrkesgrupper.
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Perspektiv:

Ekonomi
Strategiska mål:

God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt
Framgångsfaktorer:

Kostnadseffektiv verksamhet
För att uppnå visionen För ett bra liv i ett attraktivt län krävs god hushållning. Det innebär att
verksamheterna bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt och med en finansiering som
långsiktigt garanterar verksamheten.
Uppdrag/mål:
Handlingsplan för ekonomi i balans
Arbeta kostnadseffektivt för att uppnå ekonomi i balans
Mätetal Regionledningskontoret

Periodicitet

Målvärde 2019

Ekonomi i balans

Månad

0 tkr

Prognos

Tertial

0 tkr

Aktiviteter

Beskrivning

Vid obalans i ekonomin upprättas handlingsplan

Budgetavvikelse följs upp varje månad. Vid en
negativ avvikelse ska en handlingsplan upprättas.
Regionledningskontoret följer samtliga
verksamhetsområden och rapporterar löpande till
nämnder och styrelse.

Uppdrag/mål:
Arbeta kostnadseffektivt för att uppnå ekonomi i balans
Kostnad per patient (KPP) har införts som ett viktigt stöd för en kostnadseffektiv verksamhet.
Andra viktiga utvecklingsområden som stödjer en kostnadseffektiv verksamhet är Kapacitetsoch produktionsstyrning (KPS) och Rätt använd kompetens (RAK).
Uppdrag/mål:
Regionsjukvård, rikssjukvård och EU-vård
I de fall specialistsjukvården är högspecialiserad sker remittering till regionsjukvård, i första
hand vid Universitetssjukhuset i Linköping eller till rikssjukvård vid annat sjukhus för
högspecialiserad vård i Sverige. Det är ett antal faktorer som kommer att påverka
kostnadsutvecklingen inom regionsjukvården. Region Jönköpings läns kostnader för planerad
EU-vård har ökat då antalet patienter som ansöker om detta blir allt fler
Aktiviteter

Beskrivning

Se över den ekonomiska styrmodellen för köpt och
såld vård

Idag redovisas såväl intäkter som kostnader för
utomlänsvård centralt inom FS nämnden. Det finns
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Aktiviteter

Beskrivning
för- och nackdelar med denna modell vilka behöver
belysas. Samtidigt finns för- och nackdelar med en
modell där intäkts- och kostnadsansvar finns utlagt i
verksamhetsområdenas budget.

Uppdrag/mål:
Översyn av ersättningssystemet inom vårdval primärvård
Under 2019 görs en översyn av ersättningssystemet inom vårdval primärvård för att på ett
bättre sätt ersätta vårdcentralerna för kroniskt sjuka patienter.
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Regional utveckling
Det regionala ledarskapet behöver stärkas i samverkan med kommunerna och andra aktörer
som företräder olika delar av samhället. Tillsammans ska vi skapa bättre förutsättningar för
regional utveckling. En utveckling som är långsiktigt hållbar både socialt, miljömässigt och
ekonomiskt. Arbetet med en gemensam översikts- och strukturplan ska utgöra grund för
framtida samhällsplaneringen av byggnation, infrastruktur och trafik. En plan som också
omfattar riksintressen och ändliga resurser som åkermark och dricksvatten.
Förmågan att attrahera, behålla och utveckla kompetenser, företag och kapital är avgörande
för att utveckla en attraktiv och konkurrenskraftig region. Det är människor som bidrar med
kompetens, som driver företag och investerar. De söker en livsmiljö som ger möjligheter att
kombinera bra boende med arbete, service, omsorg och fritid. Vårt län ska erbjuda bra
möjligheter till att bo, verka och ta del av samhällets tjänster i hela länet. Att människor har
ett arbete de trivs och utvecklas med, en rik och varierad fritid och ett socialt sammanhang
som möjliggör växande är de starkaste förebyggande och hälsofrämjande faktorerna ett
samhälle kan erbjuda. Kulturen och föreningslivet är viktiga delar i delar i denna helhet.
Utmaningar ska vändas till möjligheter och styrkor. Genom att skapa bra förutsättningar för
samverkan mellan utbildning, arbetsmarknad och näringsliv kan kompetensförsörjningen
stärkas och bidra till näringslivets utveckling. Region Jönköpings län ska arbeta för att antalet
utbildningsplatser ökar på Jönköping University och inom yrkeshögskolan
I länet finns många små och medelstora företag inom både tillverkningsindustrin och övriga
branscher. Det finns en stark entreprenörsanda. För att behålla traditionen med
entreprenörskap och nyföretagande ska förutsättningarna att nå framgång med innovativa
idéer förbättras. Vi behöver ta tillvara nya affärsmöjligheter och stödja utvecklingen i växande
näringar som t.ex. besöksnäringen och andra branscher. Region Jönköpings län ska vara
pådrivande i arbetet med att nå de nationella målen för utbyggnad av bredband så att man i
hela länet kan ta del av digitaliseringens möjligheter
Särskild uppmärksamhet ska riktas på landsbygdens utveckling. Beslutade livsmedels- och
skogsstrategier är viktiga delar i den utvecklingen.
Länets strategiska läge i Sverige gör den till en attraktiv mötesplats och logistikcentrum
Fortsatta satsningar på infrastrukturen behövs såväl på järnvägs- som vägsidan. Andelen som
reser med kollektivtrafiken ska öka.
Region Jönköpings län ska vara en aktiv part i arbetet med att förverkliga planerna på nya
stambanor som binder samman regionen med kringliggande regioner och storstadsområden.
Aktiviteter
Utveckling av arbetsformer och organisering av det
strategiska arbetet med regional utveckling inom
avdelningen. Samverkan inom
regionledningskontoret, inom regionen och med
samarbetspartners i och utanför länet utvecklas
vidare.

Beskrivning
Förstärkning av resurser för arbete med regional
utveckling görs från 2019. Chefer med ansvar för olika
områden kommer att anställas och nya lokaler kommer
att förhyras.
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Prioriteringar:

Innovation och företagande
Region Jönköpings län strävar efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela länet,
utvecklade forsknings- och innovationsmiljöer, jämställdhet, integration och mångfald, en miljödriven
näringslivsutveckling samt ökad konkurrenskraft för landsbygdsföretag.
Indikatorer
Ökat företagande bland kvinnor och utrikes födda.
Ökat antal nya företag per 1000 invånare
Förbättrat företagsklimat i länet

Prioriterade uppdrag
Fokuserad satsning på länets framtida strategi för smart specialisering
Aktivt stödja utvecklingen mot smart industri och affärsdriven miljöutveckling
Skapa ett samlat ledningssystem för styrning, ledning och samordning av det regionala tillväxtuppdraget
Utveckling av förnybara energikällor
Perspektivet en jämställd regional tillväxt ska prägla alla regionala utvecklings- och tillväxtprocesser i syfte att
skapa ett jämställt län på alla områden
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Prioriteringar:

Attraktiva miljöer och tillgänglighet
Region Jönköpings län verkar för att; alla har lika möjlighet att delta och bidra i ett tillgängligt,
sammanhållande och hälsofrämjande samhälle som präglas av jämlikhet, jämställdhet och mångfald;
vara en del av det framväxande e-samhället; utveckla tillgänglighet, implementering av offentliga
digitala tjänster, ett ökat serviceutbud på landsbygden; främja utvecklingen av koldioxidsnåla,
energieffektiva infrastrukturer och transporter, samt förbättra förutsättningarna för turism, rekreation,
kultur och fritid
Indikatorer
Klimatutsläppen från fossilbränsle i Jönköpings län minskar
Andelen nöjda resenärer med kollektivtrafiken ökar i hela länet
Deltagandet i kulturlivet ökar i hela länet
Länsbefolkningen ökar
Länet når det nationella bredbandsmålet 2020

Prioriterade uppdrag
Förberedelserna inför nästa nationella- och regionala transportplan påbörjas under 2019.
Fossilfritt flyg
Ökad kommunal samverkan för bostadsbyggandet i länet.
Gemensam översiktsplan och strukturplan för länet.
Nå målen för bredbands- och digitaliseringsstrategin.
Stärka den sociala ekonomin för att skapa ett hållbart samhälle och förbättrade förutsättningar för tillväxt och
utveckling i hela länet

Aktiviteter

Beskrivning

Region Jönköpings län ska ta fram en regional
cykelstrategi som en del av kommande regionala
transportplanen år 2018-2029
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Prioriteringar:

Kompetensförsörjning
Region Jönköpings län bidrar till att alla människor kan säkra sin egen försörjning genom ett arbete,
en väl fungerande arbetsmarknad och varaktigt ökad sysselsättning, stärka kopplingen mellan
utbildning och arbetsliv samt till att matchningen på arbetsmarknaden i länet stärks.
Indikatorer
Höjd formell utbildningsnivå i länet
Sänkt långtidsarbetslöshet
Sjunkande ohälsotal

Prioriterade uppdrag
Verka för en utveckling av arbetsmiljön på länets arbetsplatser
Bredda utbudet på länets lärcentra
Förstärka och förbättra olika stöd till länets branscher och företag
Vara pådrivande i arbetet med omlokalisering av myndigheter till länet

Prioriteringar:

Internationellt samarbete
Region Jönköpings län stärker det gränsövergripande innovationssystemet, bidrar till hållbara
transporter, främjar anpassningen till energi-, miljö- och klimatutmaningen, utvecklar strategiska
samarbeten och partnerskap i Sverige och andra länder för en hållbar utveckling på en global
marknad.
Prioriterade uppdrag
Antalet direktinvesteringar ökar
Andelen exporterande företag ökar
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Prioriteringar:

Verktyg för regional utveckling
Region Jönköpings län leder det regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet genom en strategisk
samordning av länets kommuner, näringsliv och civilsamhälle, ökad samverkan nationellt såväl som
internationellt, ett stärkt analysarbete, strategiska satsningar inom målområdena samt riktade
projektutlysningar.
Indikatorer
Ett ledningssystem för strategisk samordning etableras
Analysarbetet utvecklas
Riktade projektutlysningar genomförs

Aktiviteter

Beskrivning

Förtydliga och ta fram kriterier, metoder och
mätningar avseende projektmedel och andra
stödformer

I syfte att främja hållbar utveckling kring miljö,
integration, mångfald, folkhälsa och jämställdhetsoch jämlikhetsperspektiv ska vi förtydliga och ta
fram kriterier, metoder och mätningar avseende
projektmedel och andra stödformer som vi bidrar
med inom regional utveckling.

Stötta länets näringsliv i insatser riktade mot
hållbarhet

Vi ska stötta länets näringsliv i insatser riktade mot
hållbarhet och Corporate Social Responsibility (CSR)
– företags samhällsansvar, bland annat genom
affärsutvecklingscheckar.
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Inledning
Länstrafikens uppdrag är att inom Jönköpings län och angränsande områden bedriva och
utveckla kollektivtrafiken. Uppdraget utgår från Region Jönköpings läns vision ”För ett bra
liv i en attraktiv region” och ett bra liv förutsätter bland annat goda möjligheter att resa i det
dagliga livet. Det innebär att vi med ett så bra trafikutbud som möjligt ska erbjuda våra
resenärer en prisvärd, enkel och säker resa till sitt arbete, sina studier eller fritidsaktiviteter.
Kollektivtrafiken ska ses som ”Det naturliga resvalet” och bedrivas med omtanke om våra
resenärer och vår omvärld. Omtanke för oss innebär att vi reflekterar över vad vi kan göra för
andra. Genom att driva trafik på ett omtänksamt sätt skapar vi möjligheter för många
människor att resa tillsammans och få det lite bättre. Vi vill visa att vi genom vår verksamhet
värnar om människor i länet.
Verksamheten omfattar den allmänna kollektivtrafiken med buss och tåg samt Serviceresor,
vilket innefattar närtrafik, färdtjänst och sjukresor.
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Perspektiv och strategiska mål
Perspektiv

Strategiska mål

Medborgare och kund

Ökad andel kollektiva resor samt behovsanpassade serviceresor - för hållbar
utveckling

Process och produktion

Kostnadseffektiv upphandling
Ändamålsenlig och kostnadseffektiv trafik
Hållbar utveckling 2017-2020

Lärande och förnyelse

Kundanpassad organisation

Medarbetare

Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare

Ekonomi

God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt
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Ekonomisk ersättning i budget
Den ekonomiska ersättningen är verksamhetens medel att nå mål och inriktningar som
regionfullmäktige beslutat om i ”Budget med verksamhetsplan 2019 och flerårsplan 20202021”
För 2019 är ersättningen 890,6 miljoner kronor uppdelat på områdena:
820,8 miljoner kronor för trafik och infrastruktur,
69,7 miljoner kronor för övrig hälso- och sjukvård
Investeringsbudget 2019
Id

Benämning

Beviljat belopp tkr

Ö0565

Fordonutrustning, stadstrafiken Jkpg

3 200

Ö0574

Revisioner Itino-tåg 1404, 1405 m fl

9 300

Ö0576

Biljettsystem - Maskinella validerare

17 500

Ö0577

Nytt teknikhus

10 300

Spec. investeringar 2019: 40,3 mnkr
Ospec. investeringar 2019: 5 mnkr
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Perspektiv:

Medborgare och kund
Att stärka varumärket och kärnvärdet ”omtanke” ska genomsyra all kommunikation.
Webbplatsen jlt.se är en av de viktigaste informations– och servicekanalerna till våra kunder
vilket innebär att den är under ständig översyn och utveckling. Vi upprättar årliga marknadsoch aktivitetsplaner i enlighet med aktuella mål och visioner kopplade till
trafikförsörjningsprogrammet. För att öka transparansen, dialogen och informationsflödet
mellan Länstrafiken och trafikföretagen och våra kunder används ett nätverk av förare, som
verkar som våra ambassadörer.
Vi arbetar med verksamhetens helhetsperspektiv – en effektiv verksamhet med kunderna i
fokus för trygga och miljövänliga resor. Vi ska om möjligt i förväg kontakta kunder som kan
komma att drabbas av en störning. Det ska vara enkelt att få en kontakt för att framföra
synpunkter och kunder ska få kvalitativa och väl genomarbetade svar.
Arbetet med att ta fram ett nytt och modernare biljettsystem har pågått en tid och under 2019
kommer bl.a. en ny mobilapp att lanseras.
Samtliga färdtjänstkunder ska minst en gång per år få ett personligt brev med information om
nyheter och goda råd inför och under resan. Vi arbetar effektivt och med kunden i fokus i
handläggningsprocessen från inkommen ansökan till beslut om färdtjänst. Färdtjänst- och
sjukreseenheten medverkar på informationsträffar och aktiviteter för informationsspridning
med intresseorganisationer och kommunala forum angående Serviceresor.
Vi ska förbättra störningsinformationen till resenärer och personal och göra kollektivtrafiken
mer tillgänglig genom vidareutveckling av mobila lösningar. Tillsammans med kommunerna
gör vi kollektivtrafiken mer attraktiv bl.a. genom att arbeta med framkomlighetsåtgärder.
Trafiken utvecklas i ett nära samarbete med våra trafikföretag med fokus på att förbättra
restiden och attraktiviteten. Förarcertifieringen fortsätter både inom serviceresor och den
allmänna trafiken och vi arbetar vidare inom trafik- och tillgänglighetsrådet.

Strategiska mål:

Ökad andel kollektiva resor samt behovsanpassade
serviceresor - för hållbar utveckling
Andel bussar och tåg som går enligt tidtabell
Aktiviteter

Beskrivning

Utreda möjligheten till uppföljning av andel bussar
och tåg som går enligt tidtabell

Framgångsfaktorer:

Konkurrenskraftiga restider och hög turtäthet.
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2019

Restiden - allmän trafik

Tertial

30%

Länstrafiken, Verksamhetsplan
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Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2019

Restiden - serviceresor

Tertial

96%

Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2019

Prisvärdhet

Tertial

50%

Framgångsfaktorer:

Prisvärt

Aktiviteter

Beskrivning

Införa Seniorkort 31/3

Införa Seniorkort för de som är 70 år och äldre.
Kortet ska gälla till samma pris och med samma
villkor i övrigt som Ungdomskortet och ska börja
gälla 31/3.

Framgångsfaktorer:

Nöjda kunder
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2019

Färdtjänsthandläggning, dagar
från ansökan till beslut

Tertial

18 dagar

Andel nöjda kvinnor och män
index NKI - allmän trafik - alla
länsbor

Tertial

50%

Andel nöjda kvinnor och män
index NKI - allmän trafik resenärer

Tertial

60%

Andel nöjda kvinnor och män
index NKI - serviceresor

Tertial

85%

Aktiviteter

Beskrivning

Översyn av processerna inom
färdtjänsthandläggningen

Skapa tydliga rutiner för prioritering och
bedömningsgrunder för ex. villkor i tillstånd.

Varumärkesanalys

Projekt för att tydliggöra vad varumärket
Länstrafiken står för och hur vi önskar att det
uppfattas.

Införa elektroniskt kösystem på Kundcenter
Juneporten
Införa stationer för självservice på Kundcenter
Juneporten

Ändra om i lokalen på Kundcenter för att möta
kunderna på ett modernare sätt.

Implementering av nya resevillkor

Implementering av nya och omarbetade resevillkor
inom samarbetet "sydtaxan", Regionsamverkan
sydsverige

Länstrafiken, Verksamhetsplan
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Aktiviteter

Beskrivning

Kundundersökning färdtjänsthandläggningen identifiera förbättringsområde

Identifiera ett förbättringsområde och starta ett
förändringsarbete kring det området.

Processkartläggning bemötandefrågor inom
Serviceresor

Starta upp processkartläggning och uppföljning kring
bemötandefrågor kopplat till språknivå. Utarbeta ett
uppföljningsverktyg.

Koppla befolkningsregister mot planeringssystem
inom Serviceresor
Kunder inom Serviceresor ska kunna se bokningar på
hemsidan.

Starta upp "Travelmate" så att kunder kan se sina
bokningar på hemsidan.

Träffar med trafikföretagen inom Serviceresor för att
utveckla verksamheten

"Bikupor" med förare för att få en förståelse för
varandras arbete och öka samarbetet.

Analysera och ev ändra regelverket för sjukresor i
enlighet med gjord översyn.

En översyn av regelverket för sjukresor har gjorts
under 2018.
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Perspektiv:

Process och produktion
Vi ska med rätt resa i rätt tid på rätt plats möta kundens behov. Vi ska ge förutsättningar för
en snabb, säker och pålitlig trafik. Kunden ska känna sig trygg och säker under resan.
Verksamheten ska bedrivas med minsta möjliga belastning på miljö, folkhälsa och socialt liv.
Vi ska tillhandahålla långsiktigt hållbara trafiklösningar som medverkar till att minska den
totala mängden skadliga ämnen för människor och miljö. Upphandlingar och inköp skall
göras utifrån Regionen Jönköping läns tecknade avtal.
Avtals- och kvalitetsuppföljning genomförs med samtliga trafikföretag. Vi följer upp kvalitén
på trafikföretagens utförande genom månadsrapportering, fordonskontroller och uppföljning
av miljökrav. Hantering av avvikelser inkl. viteshantering och statistik samt punktlighet och
bemötande är viktiga delar för att nå målen och för att kunderna ska få en trygg och bra resa.
Ett sätt att öka kvalitén är att förare inom serviceresor samt i regionbuss- och stadstrafiken
genomgår förarcertifiering.
Vi ser till att förbli ett klimatsmart Region Jönköpings län genom fortsatt arbete med ISO
14001-miljöledningssystemet.
Under 2019 intensifieras arbetet med att förnya och förbättra de tekniska lösningarna för
fordons- och realtidsteknik m.m. för att kunden i slutändan ska få så bra information som
möjligt om sin resa.

Verksamhetsmått
Utfall 2017
Antal resor - buss och tågtrafik,
tusental
Andel regelbundna resenärer (%
av länets invånare)
Antal service resor, tusental

Prognos 2018

Plan 2019

22393

22300

Öka

23

24

Samma

681

680

Samma

Strategiska mål:

Kostnadseffektiv upphandling
Framgångsfaktorer:

Rätt beteende - avtal
Mätetal

Periodicitet

Avtalstrohet inköp

Månad

Aktiviteter

Målvärde 2019

Beskrivning

Slutföra upphandling av serviceresor
Teckna avtal med mindre leverantörer
Länstrafiken, Verksamhetsplan
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Aktiviteter

Beskrivning
saknas och vilka omfattar belopp under
tröskelvärdena för upphandling

Upphandla entreprenör för stadstrafiken i Jönköping

Genomföra upphandling av stadstrafiken i Jönköping
med avtalsstart juni-21.

Genomföra projekt och driftsätta nytt biljettsystem
Genomföra projekt och driftsätta ny teknikplattform
för fordonsteknik
Upphandla entreprenör för tågunderhåll
Delta i Transitios projekt för spårfordonsupphandling
Upphandla upprustning av Itino-fordonen
Genomföra projekt och driftsätta elbusslinje 17 i
Jönköping
Etablering av nytt regionbussavtal inför uppstart
juni-2020
Starta upp projekt för ny tågdepå
Uppföljning kollektivavtalsliknande villkor inom
serviceresor

Avtalsuppföljning stickprovsvis hos trafikföretag
inom serviceresor att man tillämpar
kollektivavtalsliknande arbetsvillkor.

Strategiska mål:

Ändamålsenlig och kostnadseffektiv trafik
Framgångsfaktorer:

Trafikutbud med högt resande. Tryggt och säkert
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2019

Antal påstigande/mil

Tertial

9,2

Antal resor

Månad

Ökning med 1%

Aktiviteter

Beskrivning

Införa riktad marknadsföring till nyinflyttade

Starta upp marknadsföring och utskick till
nyinflyttade i hela länet.

Påbörja framtagande av nytt
trafikförsörjningsprogram

Arbetet med ett nytt trafikförsörjningsprogram
påbörjas och omfattar tiden fram till 2035.

Utveckla nytt koncept för närtrafiken

Ett nytt koncept för närtrafiken ska utvecklas

Länstrafiken, Verksamhetsplan

11(18)

Aktiviteter

Beskrivning
tillsammans med kommunerna.

Planera för fler turer på Västtågen på sträckan
Jönköping – Falköping – Skövde/Göteborg

Planera för fler turer Jönköping – Falköping –
Skövde/Göteborg från december 2019 i enlighet
med Västra Götalandsregionens Målbild Tåg 2035.

Framgångsfaktorer:

Tryggt och säkert
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2019

Trygghet resenär

Tertial

70%

Genomförda fordonskontroller

Tertial

50%

Genomförda fordonskontroller
Serviceresor

År

90%

Aktiviteter

Beskrivning

Undersöka möjligheterna att kartlägga godkända
hjälpmedel kopplade till respektive
färdtjänsttillstånd

Strategiska mål:

Hållbar utveckling 2017-2020
Framgångsfaktorer:

Vi är klimatsmarta
Den klimatsmarta regionen innebär att våra verksamheter är fossilbränslefria, har negativa
utsläpp av koldioxid och är klimatanpassade.
Uppdrag/mål:
Förnyelsebara energislag av den totala energianvändningen i vår verksamhet ökar
under programperioden.
Inriktning:
1. Drivmedelsanvändningen inom Länstrafiken ska utgöras av förnyelsebara drivmedel till 90
procent inom stadstrafiken, till 80 procent inom regiontrafiken, till 60 procent inom
tågtrafiken och till 20 procent inom serviceresor.
6. Andelen förnyelsebara drivmedel i upphandlade transporter exklusive
kollektivtrafiktransporter ska vara minst 25 procent.
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2019

Andel förnyelsebart drivmedel
Regionbuss

År

50 %

Andel förnyelsebart drivmedel
Stadstrafik

År

90 %
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Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2019

Andel förnyelsebart drivmedel Tåg

År

60 %

Andel förnyelsebart drivmedel
Servicetrafik

År

20 %

Aktiviteter

Beskrivning

Utbyte av stomlinjebussarna i Jönköping till nya
biogashybridbussar

Utbyte sker till sommaren 2019 på stomlinjerna
1,2,3.

Uppdrag/mål:
Energieffektiviteten ökar i vår verksamhet
Den allmänna kollektivtrafikens totala energiförbrukning/personkilometer ska ha minskat
med 20 procent jämfört med 2011.
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2019

Energianvändning inom allmän
kollektivtrafik

År

0,25 kWh/pkm

Aktiviteter

Beskrivning

Etablering av laddinfrastruktur inför kommande
stadstrafikupphandling
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Perspektiv:

Lärande och förnyelse
Vi ska förnya och förbättra med kunden i fokus. Vi ska ta hand om kundens synpunkt och
återkoppla direkt.

Strategiska mål:

Kundanpassad organisation
Framgångsfaktorer:

Ständiga förbättringar
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2019

Lyhördhet

Tertial

36%

Aktiviteter

Beskrivning

Starta projekt att införa digitala tillstånd vid sjukresa
Avtala tid för hämtning vid sjukresa hem från
vården.
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Perspektiv:

Medarbetare
Vi ska ha delaktiga, engagerade, kompetenta och friska medarbetare i verksamheten.
Vi skapar delaktighet i verksamhetens mål bl.a. genom medarbetarsamtalen och genom att
personliga mål sätts utifrån avdelningens och verksamhetens övergripande mål.
Vi arbetar utifrån chefspolicyn och medarbetarpolicyn samt fortsätter det hälsofrämjande
arbetet. Samtliga nyanställda chefer deltar i aktiviteter som ger stöd i chefsrollen och skapar
förutsättningar för kontinuerligt förbättrings- och utvecklingsarbete i verksamheten.
Vid rekryteringar används kompetensbaserad rekrytering i syfte att få rätt kompetens på rätt
plats.
Under 2019 genomförs en medarbetarundersökning. Resultatet av den och aktiviteter kopplat
till den kommer det jobbas vidare med under 2019 och 2020.
Strategiska mål:

Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare
Framgångsfaktorer:

Hälsofrämjande, hållbar och attraktiv arbetsplats
Uppdrag/mål:
Attrahera och rekrytera
Att stärka arbetsgivarvarumärket genom stolta medarbetare och goda ambassadörer är en
central strategi för att bli en attraktiv arbetsgivare. Det är viktigt att vara tydliga med vad vi
står för och att agera som en enhetlig arbetsgivare gentemot nuvarande och blivande
medarbetare. Rekryteringsarbetet ska genomföras professionellt och kvalitativt utifrån vår
kompetensbaserade rekryteringsmodell och ska leda till att den kandidat som bäst stämmer
överens med kravprofilen anställs.
Uppdrag/mål:
Delaktiga och kompetenta medarbetare
Kompetensen och engagemanget hos medarbetarna är avgörande för organisationens
framgång. Verksamhetens kompetenskartläggning, regelbundna medarbetarsamtal och
individuella kompetensutvecklingsplaner ligger till grund för att utveckla och tillföra
kompetens på ett sätt som stärker såväl individen som verksamheten i sin helhet. En
välfungerande lönebildning är en viktig förutsättning och ska stimulera till ökat engagemang
och utveckling av verksamhetens produktivitet och kvalitet.
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2019

Medarbetarsamtal

Månad

90%

Kompetensutvecklingsplan

Tertial

90%

Länstrafiken, Verksamhetsplan
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Uppdrag/mål:
Arbetssätt och rätt använd kompetens
Arbetet med att använda rätt kompetens är centralt på varje nivå och del i organisationen. En
ändamålsenlig fördelning av arbetsuppgifter, ansvar och roller utifrån personalens kompetens
och där de gör mest nytta är en förutsättning för kvalitet och effektivitet.
Uppdrag/mål:
En hälsofrämjande, hållbar och attraktiv arbetsplats
Region Jönköpings län arbetar aktivt med hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande
insatser för en god organisatorisk och social arbetsmiljö. Syftet är att vara en attraktiv
arbetsgivare som erbjuder en hållbar arbetsmiljö präglad av hälsa och säkerhet där
medarbetarna upplever delaktighet, engagemang och arbetsglädje.
Mätetal

Periodicitet

Personalhälsa - sjukfrånvaro

Månad

Aktiviteter
Inom Region Jönköpings läns verksamheter är heltid
norm.

Målvärde 2019

Beskrivning
Deltid ska vara en möjlighet. Alla tjänster som
utannonseras ska vara heltid.

Uppdrag/mål:
Aktiva åtgärder för förebyggande av diskriminering och främjande av
likabehandling
Inom Region Jönköpings län råder nolltolerans mot diskriminering, trakasserier, repressalier
och kränkande särbehandling. Regionen ska fortsätta arbeta aktivt för att skapa goda och lika
förutsättningar för alla medarbetare oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck,
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning
eller ålder.
De aktiva åtgärderna för att förebygga diskriminering och främja likabehandling (lika
rättigheter och möjligheter) omfattar arbetsförhållanden, löner- och anställningsvillkor,
rekrytering, utbildning och kompetensutveckling samt möjligheterna att förena arbete med
föräldraskap. Arbetet ska ingå som en del i det ordinarie systematiska arbetsmiljöarbetet.
Arbete för likabehandling stärker bilden av regionen som en attraktiv arbetsgivare.
Uppdrag/mål:
Ett stärkt chef- och ledarskap
Ett framgångsrikt chef- och ledarskap vilar på Region Jönköpings läns grundläggande
värderingar och är en nyckel till en attraktiv arbetsplats. Med fokus på invånarnas behov ska
chefen verka för verksamhetens resultat och utveckling, medarbetares kompetensutveckling,
arbetstillfredsställelse och leda det systematiska förbättringsarbetet. Ett fokusområde under
året är att stärka chefer i sin roll som arbetsgivarföreträdare och ledare.

Länstrafiken, Verksamhetsplan
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Perspektiv:

Ekonomi
Verksamheten skall bedrivas inom tilldelad budgetram och med 50 procent skattesubvention
över tid.
Vi följer intäkts- och kostnadsutvecklingen och kommunicerar internt till medarbetare,
budgetansvariga och chefer för att hålla tilldelad budgetram. Vi ska även analysera och följa
effekterna av det långsiktiga målet på 50 procents skattesubvention.
Vi strävar hela tiden efter att uppnå bästa trafikekonomi genom att analysera lämpligaste val
av trafikslag och turtäthet. Trafikutbudet analyseras utifrån kostnadseffektivitetsanalyser, bl.
a. genom linjeanalys av påstigande/mil. Vi arbetar med intäktssäkring och kvalitetsarbete på
biljettmaskinerna.
Vi analyserar resursutnyttjandet och samordningen inom Serviceresor för att bl.a. minska
antalet tomkilometer och tomtider som ersätts.
Med försäljningsstrategin som grund ska vi öka intäkterna genom att effektivisera
försäljningskanaler och sortiment.
Strategiska mål:

God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt
Framgångsfaktorer:

Kostnadseffektiv verksamhet
För att uppnå visionen För ett bra liv i ett attraktivt län krävs god hushållning. Det innebär att
verksamheterna bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt och med en finansiering som
långsiktigt garanterar verksamheten.
Uppdrag/mål:
Handlingsplan för ekonomi i balans
Arbeta kostnadseffektivt för att uppnå ekonomi i balans
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2019

Ekonomi i balans

Månad

0 tkr

Prognos

Tertial

0 tkr

Uppdrag/mål:
Arbeta kostnadseffektivt för att uppnå ekonomi i balans
Viktiga utvecklingsområden som stödjer en kostnadseffektiv verksamhet är Kapacitets- och
produktionsstyrning (KPS) och Rätt använd kompetens (RAK).
Framgångsfaktorer:

Högt resandeunderlag
Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2019

Kostnad per resenär - km

Tertial

Inte öka mer än index 16,25 kr/km

Länstrafiken, Verksamhetsplan
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Mätetal

Periodicitet

Målvärde 2019

Tertial

60 %

(serviceresor)
Skattesubventionsgrad - allmän
trafik

Länstrafiken, Verksamhetsplan
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Trafikutbud per linje 2019
Stadstrafiken i Jönköping
Inför tidtabellsskiftet i december 2019 har det inletts ett arbete med att se över och justera
beräknade körtider i Jönköpings stadstrafik. Detta för att få vissa turer mer tillförlitliga och för
att minska risken av att vissa linjer drabbas av förseningar.
Linje 17 från Strandängen planeras att införas med helelektrifierad drift och med ny
sträckning till Asecs köpcentrum. Där kommer också laddinfrastruktur att byggas för de två
fordon som kommer att trafikera linjen. Det planeras även ett ökat trafikutbud på linje 17 i
samband med att de nya fordonen lanseras på den nya linjesträckningen i slutet av 2019.
På stomlinjerna 1, 2 och 3 kommer det i slutet av sommaren 2019 att bytas ut fordon och
införas nya ledbussar som är av typen biogashybrider.
Mycket arbete och utredningar som påbörjats under 2018 har främst fokuserats på underlag
inför upphandling av nästa trafikavtal där trafikstart planeras till 2021.
Inga större förändringar i trafiksystemet är i övrigt planerade.
Tabellerna visar trafikutbud för de senaste tre åren med kommentarer om planerade trafikförändringar för
2019.
M-To
F
L
SoH

Helgfri måndag-torsdag
Helgfri fredag
Helgfri lördag
Sön- och helgdag

Linje 1 Råslätt – Huskvarna
Trafikår

Antal
resor

Tidtabellskm

2016

3 372 332

853 167

2017

3 376 958

2018

–

Antal dubbelturer per dag
Vinter

Antal dubbelturer per dag
Sommar

M-To

F

L

SoH

M-To

F

L

SoH

862 777

108

113

74

56

65

69

49

37

826 356

106

111

65

55

65

69

49

37

2019
–
830 000
106
111
Utökning av nattrafik planeras till sommartabellen.

65

55

65

72

52

37

Linje 2 Hisingsängen – Öxnehaga
Trafikår

Antal
resor

Tidtabellskm

2016

2 120 216

800 720

2017

2 131 938

2018
2019

Antal dubbelturer per dag
Vinter

Antal dubbelturer per dag
Sommar

M-To

F

L

SoH

M-To

F

L

SoH

796 553

99

104

58

50

63

66

40

37

–

787 605

98

102

58

50

63

66

40

37

–

790 000

98

102

58

50

63

68

42

37

Utökning av nattrafik planeras till sommartabellen.

Anm.

Anm.

Linje 3 Tokarp – Råslätt
Trafikår

Antal
resor

Tidtabellskm

2016

2 005 036

814 747

2017

1 857 985

2018
2019

Antal dubbelturer per dag
Vinter

Antal dubbelturer per dag
Sommar

M-To

F

L

SoH

M-To

F

L

SoH

813 818

96

99

55

47

63

66

40

37

–

795 301

94

97

55

47

63

66

40

37

–

798 000

94

97

55

47

63

68

42

37

Anm.

Utökning av nattrafik planeras till sommartabellen.

Linje 11 Samset – Centrum
Trafikår

Antal
resor

Tidtabellskm

2016

78 874

52 731

2017

89 735

2018

–

Antal dubbelturer per dag
Vinter

Antal dubbelturer per dag
Sommar

M-To

F

L

SoH

M-To

F

L

SoH

60 923

18

21

18

14

16

20

19

15

59 361

18

21

18

14

16

20

19

15

2019
–
59 361
Ingen planerad förändring.

18

21

18

14

16

20

19

15

Linje 12 Vätterslund – Ekhagen
Trafikår

Antal
resor

Tidtabellskm

2016

279 673

150 628

2017

302 113

2018
2019

Antal dubbelturer per dag
Vinter

Antal dubbelturer per dag
Sommar

M-To

F

L

SoH

M-To

F

L

SoH

151 352

40

44

18

14

16

20

18

14

–

150 608

40

44

19

15

16

20

18

14

–

149 000

40

44

19

15

16

20

18

14

Anm.

Anm.

Mindre justering i turtiderna.

Linje 13 Huskvarna – Ljungarum
Trafikår

Antal
resor

Tidtabellskm

2016

928 443

558 684

2017

883 561

2018
2019

Antal dubbelturer per dag
Vinter

Antal dubbelturer per dag
Sommar

M-To

F

L

SoH

M-To

F

L

SoH

594 510

59

64

38

30

44

47

30

26

–

579 081

59

64

38

30

44

47

30

26

–

579 081

59

64

38

30

44

47

30

26

Ingen planerad förändring.

Anm.

Linje 15 Fagerslätt – Öxnehaga
Trafikår

Antal
resor

Tidtabellskm

2016

287 336

243 705

2017

290 188

2018
2019

Antal dubbelturer per dag
Vinter

Antal dubbelturer per dag
Sommar

M-To

F

L

SoH

M-To

F

L

SoH

247 536

44

48

30

17

44

46

31

18

–

253 917

45

49

30

17

44

46

31

18

–

254 000

45

49

30

17

44

46

31

18

Enstaka turer tidsförflyttade.

Anm.

.

Linje 17 Strandängen – Centrum
Trafikår

Antal
resor

Tidtabellskm

2016

20 703

17 519

2017

26 766

2018
2018

Antal dubbelturer per dag
Vinter

Antal dubbelturer per dag
Sommar

M-To

F

L

SoH

M-To

F

L

SoH

19 885

6

6

-

-

6

6

-

-

–

59 263

16

19

17

14

16

19

17

14

–

65 000

16

19

17

14

16

19

17

14

Anm.

Utökning i trafik och ny linjesträckning planeras till elektrifiering.

Linje 18 Skänkeberg – Österängen
Trafikår

Antal
resor

Tidtabellskm

2016

130 207

80 671

2017

134 188

2018

–

Antal dubbelturer per dag
Vinter

Antal dubbelturer per dag
Sommar

M-To

F

L

SoH

M-To

F

L

SoH

80 512

15

15

10

-

16

16

10

6

80 117

15

15

10

-

16

16

10

6

2019
–
80 117
Ingen planerad förändring.

15

15

10

-

16

16

10

6

Linje 24 Hyltena – Centrum
Trafikår

Antal
resor

Tidtabellskm

2016

266 948

453 551

2017

319 544

2018
2019

Antal dubbelturer per dag
Vinter

Antal dubbelturer per dag
Sommar

M-To

F

L

SoH

M-To

F

L

SoH

461 652

42

46

27

18

42

45

26

18

–

463 822

45

48

27

18

42

45

26

18

–

464 000

45

48

27

18

42

45

26

18

Mindre justering i turtiderna.

Anm.

Anm.

Linje 26 Bankeryd – Ryhov
Trafikår

Antal
resor

Tidtabellskm

2016

921 783

822 790

2017

947 138

2018
2019

Antal dubbelturer per dag
Vinter

Antal dubbelturer per dag
Sommar

M-To

F

L

SoH

M-To

F

L

SoH

820 192

63

65

43

33

40

41

29

18

–

830 072

64

67

43

33

40

41

29

18

–

830 072

64

67

43

33

40

41

29

18

Anm.

Ingen planerad förändring.

Linje 27 Månsarp/Torsvik – Mariebo
Trafikår

Antal
resor

Tidtabellskm

2016

1 073 825

1 040 546

2017

1 080 499

2018

–

Antal dubbelturer per dag
Vinter

Antal dubbelturer per dag
Sommar

M-To

F

L

SoH

M-To

F

L

SoH

1 037 671

68

72

46

35

49

51

31

18

1 031 423

68

71

46

35

49

51

31

18

2019
–
1 031 423
Ingen planerad förändring.

68

71

46

35

49

51

31

18

Linje 28 Torsvik – Ljungarum
Trafikår

Antal
resor

Tidtabellskm

2016

713 533

757 842

2017

727 660

2018
2019

Antal dubbelturer per dag
Vinter

Antal dubbelturer per dag
Sommar

M-To

F

L

SoH

M-To

F

L

SoH

792 054

63

66

46

35

46

48

31

17

–

777 200

62

65

46

35

46

48

31

17

–

777 200

62

65

46

35

46

48

31

17

Anm.

Anm.

Ingen planerad förändring.

Linje 29 Sjöåkra – Trånghalla
Trafikår

Antal
resor

Tidtabellskm

2016

39 323

68 127

2017

34 057

2018
2019

Antal dubbelturer per dag
Vinter

Antal dubbelturer per dag
Sommar

M-To

F

L

SoH

M-To

F

L

SoH

67 856

19

19

-

-

17

17

-

-

–

67 315

19

19

-

-

17

17

-

-

–

67 315

19

19

-

-

17

17

-

-

Ingen planerad förändring.

Anm.

Linje 33 Egnahem – Esplanaden
Trafikår

Antal
resor

Tidtabellskm

2016

58 680

66 070

2017

58 971

2018
2019

Antal dubbelturer per dag
Vinter

Antal dubbelturer per dag
Sommar

M-To

F

L

SoH

M-To

F

L

SoH

68 006

18

21

17

13

16

20

17

13

–

65 709

18

21

17

13

16

20

17

13

–

65 709

18

21

17

13

16

20

17

13

Anm.

Ingen planerad förändring.

Linje 35 Snabbuss Fagerslätt – Centrum
Trafikår

Antal
resor

Tidtabellskm

2016

237 917

121 225

2017

251 565

2018

–

Antal dubbelturer per dag
Vinter

Antal dubbelturer per dag
Sommar

M-To

F

L

SoH

M-To

F

L

SoH

123 560

19

19

-

-

5

5

-

-

138 219

20

20

-

-

5

5

-

-

2019
–
138 219
Ingen planerad förändring.

20

20

-

-

5

5

-

-

Linje 37 Snabbuss Torsvik – Centrum
Trafikår

Antal
resor

Tidtabellskm

2016

26 343

47 605

2017

30 451

2018
2019

Antal dubbelturer per dag
Vinter

Antal dubbelturer per dag
Sommar

M-To

F

L

SoH

M-To

F

L

SoH

52 500

9

9

-

-

9

9

-

-

–

50 292

9

9

-

-

9

9

-

-

–

47 000

7

7

-

-

7

7

-

-

Anm.

Anm.

Turer till Momarken dras in på grund av lågt resande.

Linje 38 Snabbuss Torsvik – Huskvarna
Trafikår

Antal
resor

Tidtabellskm

2016

30 662

31 828

2017

26 209

2018
2019

Antal dubbelturer per dag
Vinter

Antal dubbelturer per dag
Sommar

M-To

F

L

SoH

M-To

F

L

SoH

36 414

4

4

-

-

3

3

-

-

–

30 028

4

4

-

-

3

3

-

-

–

30 028

4

4

-

-

3

3

-

-

Ingen planerad förändring.

Anm.

Regionstadstrafik
Tabellerna visar trafikutbud för de senaste tre åren med kommentarer om planerade trafikförändringar för
2019.
Vi har påbörjat utvärdering av stadstrafiken i Värnamo ihop med entreprenören och kommunen. Vi har
skissat på lite förslag till nya linjesträckningar och tagit upp lite saker som bör åtgärdas. Eventuell
förändring kommer att ske från sommartidtabellskiftet 2019.
M-To
F
L
SoH

Helgfri måndag-torsdag
Helgfri fredag
Helgfri lördag
Sön- och helgdag

Endast resor registrerade i JLT biljettmaskiner redovisas. Resplusbiljetter ingår.

Linje 40-42 Stadstrafiken Tranås
Antal dubbelturer per dag
M-To
F
L
SoH

Trafikår

Antal
resor

Tidtabellskm

2016

58 006

34 589

2017

57 001

34 468

16

16

-

-

2018

–

34 172

16

16

-

-

2019

–

34 172

16

16

-

-

Anm.

Inga planerade förändringar.

Linje 51-53 Stadstrafiken Värnamo
Antal dubbelturer per dag
M-To
F
L
SoH

Trafikår

Antal
resor

Tidtabellskm

2016

52 275

76 897

2017

59 483

134 306

103

103

36

33

2018

–

227 984

103

103

36

33

2019

–

227 984

103

103

36

33

Anm.

Nytt linjenät fr. aug-17

Linjerna är under utvärdering ihop med kommunen och entreprenören.

Linje 61-67 Stadstrafiken Nässjö
Antal dubbelturer per dag
M-To
F
L
SoH

Antal
resor

Tidtabellskm

2017

404 100
404 854

402 203
396 237

104

104

36

33

2018

–

359 281

104

104

36

33

2019

–

359 281

104

104

36

33

Trafikår
2016

Inga planerade förändringar

Anm.

Linje 80 Stadstrafiken Vetlanda
Antal
resor

Trafikår
2016

Tidtabellskm

Antal dubbelturer per dag
M-To
F
L
SoH

2017

16 547
16 237

52 282
51 614

14

14

-

-

2018

–

52 178

14

14

-

-

2019

–

52 178

14

14

-

-

Anm.

En tur förändras med ca 5 minuter för att få ett tidsläge som bättre passar med resenärers önskemål.

Regionbussar
Tabellerna visar trafikutbud för de senaste tre åren med kommentarer om planerade trafikförändringar för
2019.
Vi har låtit förlänga en tur på linje 141 för att ge resenärer på sträckan ett ökat utbud av morgontrafik. Vi
har tillsammans med Västtrafik gjort om linje 200 till att endast trafikera sträckan Ulricehamn- Jönköping i
fortsättningen och låter Västtrafik ta hand om sträckan Ulricehamn-Borås.
Vi har även gjort om sträckningen på Linje 342 så att denna linje åter igen trafikerar Vallsjö/Torsetområdet med tre hållplatser in mot Sävsjö. Detta då området har växt med flera åretrundboende och
barnfamiljer.
M-To
F
L
SoH

Helgfri måndag-torsdag
Helgfri fredag
Helgfri lördag
Sön- och helgdag

Endast resor registrerade i JLT biljettmaskiner redovisas. Resplusbiljetter ingår.
Endast volymer inom Jönköpings län.

Linje 101 Habo – Jönköping – Gränna
Trafikår

Antal
resor

Tidtabellskm

Antal dubbelturer per dag
M-To
F
L
SoH

2016

1 074 139

1 448 653

2017

1 022 389

1 385 491

35

38

20

14

2018

–

1 335 816

35

38

20

14

2019

–

1 335 816

35

38

20

14

Inga planerade förändringar.

Anm.

Linje 115 Habo – Brandstorp
Trafikår

Antal
resor

Tidtabellskm

Antal dubbelturer per dag
M-To
F
L
SoH

2016

39 368

120 933

2017

40 584

118 204

11

12

-

-

2018

–

113 257

11

12

-

-

2019

–

113 257

11

12

-

-

Anm.

Turer via Gustav Adolf körs endast skoldagar. Inga planerade förändringar.

Linje 116 Habo – Mullsjö – Jönköping
Trafikår

Antal
resor

Tidtabellskm

Antal dubbelturer per dag
M-To
F
L
SoH

2016

112 999

282 800

2017

113 976

279 061

12

13

1

-

2018

–

273 144

12

13

1

-

2019

–

273 144

12

13

1

-

Anm.

Inga planerade förändringar.

Linje 119 Huskvarna – Nässjö
Trafikår

Antal
resor

Tidtabellskm

Antal dubbelturer per dag
M-To
F
L
SoH

2016

71 311

243 086

2017

77 444

240 564

14

15

4

3

2018

–

240 122

14

15

4

3

2019

–

240 122

14

15

4

3

Anm.

Inga planerade förändringar.

Linje 120 Gränna – Tranås
Trafikår

Antal
resor

Tidtabellskm

Antal dubbelturer per dag
M-To
F
L
SoH

2016

50 097

222 191

2017

45 156

216 416

10

10

-

-

2018

–

215 406

10

10

-

-

2019

–

215 406

10

10

-

-

Inga planerade förändringar.

Anm.

Linje 121 Kaxholmen – Jönköping
Trafikår

Antal
resor

Tidtabellskm

Antal dubbelturer per dag
M-To
F
L
SoH

2016

1 123

1 519

3

3

-

-

2017

25 332

22 479

3

3

-

-

2018

–

22 372

3

3

-

-

2019

–

22 372

3

3

-

-

Anm.
Linjen startade dec 2016

Inga planerade förändringar.

Linje 122 Gränna – Jönköping via motorvägen
Trafikår

Antal
resor

Tidtabellskm

Antal dubbelturer per dag
M-To

F

L

SoH

2016

87 436

181 316

2017

92 328

180 407

8

8

-

-

2018

–

179 334

8

8

-

-

2019

–

179 334

8

8

-

-

Anm.

Inga planerade förändringar.

Linje 124 Jönköping – Aneby
Trafikår

Antal
resor

Tidtabellskm

Antal dubbelturer per dag
M-To

F

L

SoH

2016

182 519

472 878

2017

182 774

471 804

15

17

8

6

2018

–

472 732

15

17

8

6

2019

–

472 732

15

17

8

6

Anm.

En förstärkningstur är flyttad att istället för att gå ifrån Sund så utgår den nu ifrån Aneby och förstärker
nästa tur istället.

Linje 126 Öasvängen Visingsö
Trafikår

Antal
resor

Tidtabellskm

Antal dubbelturer per dag
M-To

F

L

SoH

2016

10 784

79 786

2017

9 176

79 698

10

10

-

-

2018

–

79 006

10

10

-

-

2019

–

79 006

10

10

-

-

Linjen efterfrågestyrd under vintertidtabellen.
Inga planerade förändringar.

Anm.

Linje 130 Jönköping – Tenhult – Malmbäck
Trafikår

Antal
resor

Tidtabellskm

Antal dubbelturer per dag
M-To

F

L

SoH

2016

305 522

404 896

2017

327 872

398 040

31

34

42

17

2018

–

393 051

31

34

42

17

2019

–

393 051

31

34

42

17

Anm.

Sträckan Tenhult – Malmbäck trafikeras ej under sommartidtabellen.
Inga planerade förändringar.

Linje 132 Jönköping – Gislaved
Trafikår

Antal
resor

Tidtabellskm

Antal dubbelturer per dag
M-To

F

L

SoH

2016

126 139

580 077

2017

124 781

563 154

12

12

2

2

2018

–

537 422

12

12

2

2

2019

–

537 422

12

12

2

2

Anm.

Inga planerade förändringar.

Linje 133 Jönköping – Värnamo
Trafikår

Antal
resor

Tidtabellskm

Antal dubbelturer per dag
M-To

F

L

SoH

2016

89 811

324 207

2017

94 229

327 630

11

12

3

-

2018

–

325 906

11

12

3

-

2018

–

325 906

11

12

3

-

Anm.

Inga planerade förändringar.

Linje 136 Jönköping – Gnosjö
Trafikår

Antal
resor

Tidtabellskm

Antal dubbelturer per dag
M-To

F

L

SoH

2016

101 523

338 925

2017

105 018

353 628

9

9

-

-

2018

–

350 582

9

9

-

-

2018

–

350 582

9

9

-

-

Vi senarelägger en av kvällsturerna för att bättre passa resenärernas önskemål.

Anm.

Linje 141 Jönköping – Vrigstad – Sävsjö
Trafikår

Antal
resor

Tidtabellskm

2016

80 866

318 399

2017

82 083

2018
2019

Antal dubbelturer per dag
M-To

F

L

SoH

313 811

12

12

-

-

–

313 045

12

12

-

-

–

315 000

13

13

-

-

Anm.

Vi justerar så att två halvturer blir till en heltur för att ge bättre turutbud åt resenärer.

Linje 150 Tranås – Eksjö
Trafikår

Antal
resor

Tidtabellskm

Antal dubbelturer per dag
M-To

F

L

SoH

2016

115 287

471 249

2017

116 654

464 064

14

14

6

6

2018

–

470 159

14

14

6

6

2019

–

470 159

14

14

6

6

Anm.

Inga planerade förändringar.

Linje 155 Sommen – Tranås
Trafikår

Antal
resor

Tidtabellskm

Antal dubbelturer per dag
M-To

F

L

SoH

2016

28 219

69 282

2017

25 390

64 307

8

8

-

-

2018

–

59 808

8

8

-

-

2019

–

59 808

8

8

-

-

Anm.

Inga planerade förändringar.

Linje 160 Tranås – Aneby via Frinnaryd
Trafikår

Antal
resor

Tidtabellskm

Antal dubbelturer per dag
M-To

F

L

SoH

2016

15 452

91 985

2017

22 426

103 519

7

7

-

-

2018

–

79 564

5

5

-

-

2019

–

79 564

5

5

-

-

Inga planerade förändringar.

Anm.

Linje 200 Ulricehamn – Jönköping
Trafikår

Antal
resor

Tidtabellskm

Antal dubbelturer per dag
M-To

F

L

SoH

2016

53 800

216 120

2017

54 990

231 043

13

13

4

4

2018

–

230 878

13

13

4

4

2019

–

230 878

13

13

4

4

Anm.

Linjen omgjord så att den nu trafikerar sträckan Jönköping – Ulricehamn. Mindre tidsjusteringar för att
passa resenärer bättre. Byte i Ulricehamn för att komma till Borås.

Linje 201 Smålandsstenar – Gislaved – Gnosjö – Värnamo
Trafikår

Antal
resor

Tidtabellskm

Antal dubbelturer per dag
M-To

F

L

SoH

2016

468 302

1 358 479

2017

472 063

1 382 353

34

35

9

8

2018

–

1 378 691

34

35

9

8

2019

–

1 378 691

34

35

9

8

Anm.

Inga planerade förändringar.

Linje 202 Gislaved – Bredaryd – Värnamo
Trafikår

Antal
resor

Tidtabellskm

Antal dubbelturer per dag
M-To

F

L

SoH

2016

297 217

796 614

2017

281 188

909 798

32

33

8

6

2018

–

894 460

32

33

8

6

2019

–

894 460

32

33

8

6

Anm.

Inga planerade förändringar.

Linje 238 Hillerstorp – Forsheda
Trafikår

Antal
resor

Tidtabellskm

Antal dubbelturer per dag
M-To

F

L

SoH

2016

23 470

51 044

2017

21 691

50 707

5

5

-

-

2018

–

50 377

5

5

-

-

2019

–

50 377

5

5

-

-

Linjen körs inte under sommaren. Inga planerade förändringar.

Anm.

Linje 239 Gnosjö – Kulltorp
Trafikår

Antal
resor

Tidtabellskm

Antal dubbelturer per dag
M-To

F

L

SoH

2016

1 819

7 010

2017

1 758

6 977

1

1

-

-

2018

–

4 610

1

1

-

-

2019

–

4 610

1

1

-

-

Anm.

Linjen körs endast skoldagar. Körs endast i riktning från Gnosjö till Kulltorp. Inga planerade förändringar.

Linje 245 Grimsås – Gislaved
Trafikår

Antal
resor

Tidtabellskm

Antal dubbelturer per dag
M-To

F

L

SoH

2016

16 460

40 462

2017

16 974

39 892

3

3

-

-

2018

–

40 067

3

3

-

-

2019

–

40 067

3

3

-

-

Anm.

Inga planerade förändringar.

Linje 246 Broaryd – Gislaved
Trafikår

Antal
resor

Tidtabellskm

Antal dubbelturer per dag
M-To

F

L

SoH

2016

13 286

39 726

2017

14 425

39 228

3

3

-

-

2018

–

39 235

3

3

-

-

2019

–

39 235

3

3

-

-

Anm.

Linjen körs inte under sommaren. Inga planerade förändringar.

Linje 247 Burseryd – Smålandsstenar
Trafikår

Antal
resor

Tidtabellskm

Antal dubbelturer per dag
M-To

F

L

SoH

2016

35 362

69 825

2017

37 427

69 690

12

12

2

2

2018

–

69 456

12

12

2

2

2019

–

69 456

12

12

2

2

Inga planerade förändringar.

Anm.

Linje 248 Bredaryd – Smålandsstenar
Trafikår

Antal
resor

Tidtabellskm

Antal dubbelturer per dag
M-To

F

L

SoH

2016

5 692

51 543

2017

1 286

14 892

3

3

-

-

2018

–

94 468

13

13

4

4

2019

–

94 468

13

13

4

4

Anm.

Inga planerade förändringar.

Linje 249 Gislaved – Reftele
Trafikår

Antal
resor

Tidtabellskm

Antal dubbelturer per dag
M-To

F

L

SoH

2016

2 935

13 163

2017

61 652

235 828

16

16

4

4

2018

–

192 131

10

11

5

4

2019

–

192 131

10

11

5

4

Anm.
Linjen startade dec 2016

Inga planerade förändringar.

Linje 254 Gnosjö – Hillerstorp via Marieholm
Trafikår

Antal
resor

Tidtabellskm

Antal dubbelturer per dag
M-To

F

L

SoH

2016

9 956

34 256

2017

13 554

33 648

3

3

-

-

2018

–

23 880

2

2

-

-

2019

–

23 880

2

2

-

-

Anm.

Linjen körs inte under sommaren. Inga planerade förändringar.

Linje 270 Värnamo – Rydaholm
Trafikår

Antal
resor

Tidtabellskm

Antal dubbelturer per dag
M-To

F

L

SoH

2016

76 356

185 244

2017

72 332

175 286

9

9

-

-

2018

–

174 479

9

9

-

-

2019

–

174 479

9

9

-

-

Inga planerade förändringar.

Anm.

Linje 271 Värnamo – Ohs
Trafikår

Antal
resor

Tidtabellskm

Antal dubbelturer per dag
M-To

F

L

SoH

2016

13 068

64 897

2017

14 156

53 847

4

4

-

-

2018

–

53 757

4

4

-

-

2019

–

53 757

4

4

-

-

Anm.

Linjen körs inte under sommaren. Inga planerade förändringar.

Linje 273 Värnamo – Ljungby
Trafikår

Antal
resor

Tidtabellskm

Antal dubbelturer per dag
M-To

F

L

SoH

2016

–

56 993

6

6

2

1

2017

–

57 632

6

6

2

1

2018

–

57 467

6

6

2

1

2019

–

57 467

6

6

2

1

Anm.

Linjen administreras av Länstrafiken Kronoberg.

Linje 275 Värnamo – Dannäs
Trafikår

Antal
resor

Tidtabellskm

Antal dubbelturer per dag
M-To

F

L

SoH

2016

19 853

49 027

2017

20 857

57 816

6

6

-

-

2018

–

57 390

6

6

-

-

2019

–

57 390

6

6

-

-

Anm.

Linjen körs inte under sommaren. Inga planerade förändringar.

Linje 301 Nässjö – Eksjö – Vetlanda
Trafikår

Antal
resor

Tidtabellskm

Antal dubbelturer per dag
M-To

F

L

SoH

2016

324 731

826 646

2017

334 495

816 915

24

24

12

12

2018

–

811 982

24

24

12

12

2019

–

811 982

24

24

12

12

Inga planerade förändringar.

Anm.

Linje 311 Nässjö – Malmbäck
Trafikår

Antal
resor

Tidtabellskm

Antal dubbelturer per dag
M-To

F

L

SoH

2016

58 968

133 700

2017

44 777

118 543

9

9

2

2

2018

–

88 094

9

9

-

-

2019

–

88 094

9

9

-

-

Anm.

Inga planerade förändringar.

Linje 312 Nässjö – Bodafors
Trafikår

Antal
resor

Tidtabellskm

Antal dubbelturer per dag
M-To

F

L

SoH

2016

73 195

144 404

2017

59 900

138 957

11

11

-

-

2018

–

130 361

11

11

-

-

2019

–

130 361

11

11

-

-

Anm.

Inga planerade förändringar.

Linje 313 Nässjö – Sandsjöfors
Trafikår

Antal
resor

Tidtabellskm

Antal dubbelturer per dag
M-To

F

L

SoH

2016

16 932

38 837

2017

10 681

38 630

3

3

-

-

2018

–

38 213

3

3

-

-

2019

–

38 213

3

3

-

-

Anm.

Linjen körs endast skoldagar och fungerar på eftermiddagen som förstärkning till linje 312.
Inga planerade förändringar.

Linje 314 Nässjö – Flisby
Trafikår

Antal
resor

Tidtabellskm

Antal dubbelturer per dag
M-To

F

L

SoH

2016

8 642

31 680

2017

7 389

30 950

2

2

-

-

2018

–

30 694

2

2

-

-

2019

–

30 694

2

2

-

-

Inga planerade förändringar.
Linjen körs inte under sommaren.

Anm.

Linje 321 Nässjö – Eksjö via Anneberg
Trafikår

Antal
resor

Tidtabellskm

Antal dubbelturer per dag
M-To

F

L

SoH

2016

100 667

270 901

2017

103 173

254 180

14

14

-

-

2018

–

219 248

14

14

-

-

2019

–

219 248

14

14

-

-

Anm.

Inga planerade förändringar.

Linje 325 Nässjö – Västervik
Trafikår

Antal
resor

Tidtabellskm

Antal dubbelturer per dag
M-To

F

L

SoH

2016

131 875

450 058

2017

167 983

503 395

16

16

6

8

2018

–

498 728

16

16

6

8

2019

–

498 728

16

16

6

8

Anm.

Inga planerade förändringar.

Linje 326 Jönköping – Eksjö
Trafikår

Antal
resor

Tidtabellskm

Antal dubbelturer per dag
M-To

F

L

SoH

2016

2 908

28 014

2017

2 876

27 354

1

1

-

-

2018

–

27 280

1

1

-

-

2019

–

27 280

1

1

-

-

Anm.

Linjen körs inte under sommaren.
Inga planerade förändringar.

Linje 330 Eksjö – Mariannelund
Trafikår

Antal
resor

Tidtabellskm

Antal dubbelturer per dag
M-To

F

L

SoH

2016

61 137

184 390

2017

67 218

176 938

8

8

-

-

2018

–

162 291

8

8

-

-

2019

–

162 291

8

8

-

-

Inga planerade förändringar.

Anm.

Linje 335 Mariannelund – Vetlanda
Trafikår

Antal
resor

Tidtabellskm

Antal dubbelturer per dag
M-To

F

L

SoH

2016

30 576

99 360

2017

32 494

100 249

5

5

-

-

2018

–

97 071

5

5

-

-

2019

–

97 071

5

5

-

-

Anm.

Inga planerade förändringar.

Linje 340/350 Vetlanda – Ramkvilla
Trafikår

Antal
resor

Tidtabellskm

Antal dubbelturer per dag
M-To

F

L

SoH

2016

17 324

59 455

3

3

-

-

2017

16 738

59 781

3

3

-

-

2018

–

58 738

3

3

-

-

2018

–

58 738

3

3

-

-

Anm.

Inga planerade förändringar.

Linje 341 Sävsjö-Vetlanda
Trafikår

Antal
resor

Tidtabellskm

Antal dubbelturer per dag
M-To

F

L

SoH

2016

23 188

62 922

2017

23 797

62 477

3

3

-

-

2018

–

62 308

3

3

-

-

2018

–

62 308

3

3

-

-

Anm.

Inga planerade förändringar.

Linje 342 Sävsjö-Vetlanda via Landsbro
Trafikår

Antal
resor

Tidtabellskm

Antal dubbelturer per dag
M-To

F

L

SoH

2016

56 974

167 794

2017

57 775

163 816

11

11

3

-

2018

–

165 998

11

11

3

-

2019

–

167 000

11

11

3

-

Anm.

Linjen kommer åter köras via Torset och de två vändturerna i Landsbro på morgonen blir genomgående.

Linje 343 Nässjö – Vetlanda
Trafikår

Antal
resor

Tidtabellskm

Antal dubbelturer per dag
M-To

F

L

SoH

2016

48 227

141 736

2017

56 058

142 286

7

7

-

-

2018

–

150 535

7

7

-

-

2019

–

150 535

7

7

-

-

Anm.

Inga planerade förändringar.

Linje 344 Vetlanda – Hultsfred
Trafikår

Antal
resor

Tidtabellskm

Antal dubbelturer per dag
M-To

F

L

SoH

2016

33 590

94 033

2017

31 019

92 168

5

5

-

-

2018

–

91 874

5

5

-

-

2019

–

91 874

5

5

-

-

Anm.

Inga planerade förändringar.

Linje 345 Vetlanda – Nottebäcksterminalen (Åseda/Växjö)
Trafikår

Antal
resor

Tidtabellskm

Antal dubbelturer per dag
M-To

F

L

SoH

2016

26 262

120 438

2017

30 119

121 567

10

10

-

-

2018

–

121 168

10

10

-

-

2019

–

121 168

10

10

-

-

Anm.

Inga planerade förändringar.

Linje 352 Vetlanda – Nye – Åseda
Trafikår

Antal
resor

Tidtabellskm

Antal dubbelturer per dag
M-To

F

L

SoH

2016

14 057

46 830

2017

13 516

46 110

3

3

-

-

2018

–

46 838

3

3

-

-

2019

–

46 838

3

3

-

-

Linjen körs inte under sommaren. Inga planerade förändringar.

Anm.

Linje 353 Vetlanda – Virserum
Trafikår

Antal
resor

Tidtabellskm

Antal dubbelturer per dag
M-To

F

L

SoH

2016

10 147

34 543

2017

10 925

30 724

2

2

-

-

2018

–

31 250

2

2

-

-

2019

–

31 250

2

2

-

-

Anm.

Linjen körs endast skoldagar. Inga planerade förändringar.

Linje 354 Vetlanda – Skede
Trafikår

Antal
resor

Tidtabellskm

Antal dubbelturer per dag
M-To

F

L

SoH

2016

20 418

40 003

2017

18 044

34 850

5

5

-

-

2018

–

35 376

5

5

-

-

2019

–

35 376

5

5

-

-

Anm.

Inga planerade förändringar.

Linje 355 Vetlanda – Skirö
Trafikår

Antal
resor

Tidtabellskm

Antal dubbelturer per dag
M-To

F

L

SoH

2016

9 649

24 366

2017

8 333

24 690

2

2

-

-

2018

–

24 560

2

2

-

-

2019

–

24 560

2

2

-

-

Anm.

Linjen körs endast skoldagar. Inga planerade förändringar.

Linje 363 Sävsjö – Lammhult
Trafikår

Antal
resor

Tidtabellskm

Antal dubbelturer per dag
M-To

F

L

SoH

2016

39 016

144 277

2017

38 154

143 161

8

8

-

-

2018

–

143 268

8

8

-

-

2019

–

143 268

8

8

-

-

Inga planerade förändringar.

Anm.

Linje 406 Hjo – Brandstorp
Trafikår

Antal
resor

Tidtabellskm

Antal dubbelturer per dag
M-To

F

L

SoH

2016

–

23 056

2017

–

23 978

5

5

-

-

2018

–

25 145

5

5

-

-

2019

–

25 145

5

5

-

-

Anm.

Linjen administreras av Västtrafik.

Linje 432 Gislaved – Hyltebruk
Trafikår

Antal
resor

Tidtabellskm

Antal dubbelturer per dag
M-To

F

L

SoH

2016

57 229

102 900

2017

58 281

98 905

14

14

-

-

2018

–

96 125

14

14

-

-

2019

–

96 125

14

14

-

-

Anm.

Inga planerade förändringar.

Linje 510 Snabbuss Gislaved – Tranemo
Trafikår

Antal
resor

Tidtabellskm

Antal dubbelturer per dag
M-To

F

L

SoH

2016

14 812

157 100

2017

2 511

33 455

6

6

-

-

2018

–

34 457

6

6

-

-

2019

–

34 457

6

6

-

-

Anm.

Inga planerade förändringar.

Linje 520 Snabbuss Värnamo – Jönköping
Trafikår

Antal
resor

Tidtabellskm

Antal dubbelturer per dag
M-To

F

L

SoH

2016

23 307

81 524

2017

21 984

80 899

2

2

-

-

2018

–

80 523

2

2

-

-

2019

–

80 523

2

2

-

-

Inga planerade förändringar.

Anm.

Linje 530 Snabbuss Nässjö – Vetlanda
Trafikår

Antal
resor

Tidtabellskm

Antal dubbelturer per dag
M-To

F

L

SoH

2016

13 915

75 581

2017

19 032

80 899

4

4

3

3

2018

–

74 373

4

4

-

-

2019

–

74 373

4

4

-

-

Anm.

Inga planerade förändringar.

Linje 540 Snabbuss Jönköping – Tranås
Trafikår

Antal
resor

Tidtabellskm

Antal dubbelturer per dag
M-To

F

L

SoH

2016

9 075

48 989

2017

7 552

37 195

1

1

-

-

2018

–

37 047

1

1

-

-

2019

–

37 047

1

1

-

-

Anm.

Inga planerade förändringar.

Linje 630 Tranås – Österbymo
Trafikår

Antal
resor

Tidtabellskm

Antal dubbelturer per dag
M-To

F

L

SoH

2016

3 527

61 540

2017

6 437

64 534

12

13

8

7

2018

–

64 208

12

13

8

7

2019

–

64 208

12

13

8

7

Anm.

Linjen administreras av Östgötatrafiken.

Linje 631 Eksjö – Österbymo
Trafikår

Antal
resor

Tidtabellskm

Antal dubbelturer per dag
M-To

F

L

SoH

2016

1 748

56 812

2017

2 343

58 995

6

6

-

-

2018

–

60 530

6

6

-

-

2019

–

60 530

6

6

-

-

Linjen administreras av Östgötatrafiken.

Anm.

Linje 670 Tranås – Ödeshög
Trafikår

Antal
resor

Tidtabellskm

Antal dubbelturer per dag
M-To

F

L

SoH

2016

1 209

17 811

2017

1 256

18 029

4

4

-

-

2018

–

17 980

4

4

-

-

2019

–

17 980

4

4

-

-

Anm.

Linjen administreras av Östgötatrafiken.

Linje 873 Snabbuss Värnamo – Ljungby
Trafikår

Antal
resor

Tidtabellskm

Antal dubbelturer per dag
M-To

F

L

SoH

2016

–

38 058

2017

–

37 757

4

4

-

-

2018

–

37 855

4

4

-

-

2019

–

37 855

4

4

-

-

Anm.

Linjen administreras av Länstrafiken Kronoberg.

Tåg
Tidtabellsarbetet med tågplan 2019 (T19) har försvårats då Trafikverket har ändrat sina konstruktionsregler
för södra stambanan vilket påverkat trafiken till Tranås och Alvesta/Växjö och gjort att stort merarbete har
lagts ner för att justera turer och anslutningar som ändrats.
Förändringar i utbudet från 9 december inför (T19) redovisas för respektive linje.
* Antal resor för 2016 och 2017
* Utbudskilometer för 2016-2019
* Antalet enkelturer per dag och dagtyp (vinter) från vintertidtabell 2017 samt utbud sommar från
sommartidtabell 2018.
M-To
F
L
SoH

Helgfri måndag-torsdag
Helgfri fredag
Helgfri lördag
Sön- och helgdag

Endast resor registrerade i JLT biljettmaskiner samt Resplusbiljetter ingår.
Tågersättning med buss har under 2017 varit 195 814 resor, som inte har kunnat delas upp linjevis (2016 –
168 055 resor).

Linje 901 Krösatågen – Jönköping/Nässjö - Värnamo - Halmstad
Antal
resor

Tidtabellskm

2016

292 228

619 394

2017

280 144

2018
2019

Trafikår

Antal dubbelturer per dag
Vinter

Antal dubbelturer per dag
Sommar

Anm.

M-To

F

L

SoH

M-To

F

L

SoH

694 876

20

21

9

9

-

-

-

-

–

1 052 748

20

21

9

10

16

17

9

10

-

1 056 930

20

21

9

10

16

17

9

10

Antalet turer per dag avser de tätast trafikerade delsträckorna. Förskjutning av turer för att åstadkomma ett
jämnare utbud. Ny tur 20.40 söndagar.

Linje 902 Krösatågen – Nässjö - Värnamo - Halmstad
Antal
resor

Tidtabellskm

2016

153 897

409 149

2017

135 279

2018
2019

Trafikår

Antal dubbelturer per dag
Vinter

Antal dubbelturer per dag
Sommar

M-To

F

L

SoH

M-To

F

L

SoH

355 814

12

14

6

7

-

-

-

-

–

-

-

-

-

-

-

-

-

-

–

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Anm.

Se linje 901. Linjen ingår i linje 901 från 10 december 2017.

Linje 903 Krösatågen – Värnamo - Växjö
Antal
resor

Tidtabellskm

2016

197 483

226 082

2017

194 691

2018
2019

Trafikår

Antal dubbelturer per dag
Vinter

Antal dubbelturer per dag
Sommar

M-To

F

L

SoH

M-To

F

L

SoH

216 242

10

11

4

5

-

-

-

-

–

216 685

10

11

4

5

8

8

6

6

-

219 870

10

11

4

5

8

8

6

6

Anm.

Förskjutning av turer för att åstadkomma ett jämnare utbud.

Linje 904 Krösatågen – Jönköping - Nässjö - Eksjö
Antal
resor

Tidtabellskm

2016

252 704

179 748

2017

172 518

2018
2019

Trafikår

Antal dubbelturer per dag
Vinter

Antal dubbelturer per dag
Sommar

M-To

F

L

SoH

M-To

F

L

SoH

216 242

8

8

6

6

-

-

-

-

–

191 557

8

8

6

6

8

8

6

6

-

203 152

8

8

6

6

8

8

6

6

Ny tur fredagar 23.37 på sträckan Jönköping-Nässjö, ersätter tjänstetåg.

Anm.

Linje 905 Krösatågen – Nässjö - Vetlanda
Antal
resor

Tidtabellskm

2016

62 353

162 818

2017

41 678

2018
2019

Trafikår

Antal dubbelturer per dag
Vinter

Antal dubbelturer per dag
Sommar

M-To

F

L

SoH

M-To

F

L

SoH

161 938

7

7

4

5

-

-

-

-

–

161 920

7

7

4

4

7

7

4

4

-

164 632

7

7

4

4

7

7

4

4

Anm.

Flertalet inställda turer 2017 på grund av brist på fordon.
Inga förändringar 2018.

Linje 906 Krösatågen – Tranås - Nässjö
Antal
resor

Tidtabellskm

2016

189 409

495 116

2017

219 797

2018
2019

Trafikår

Antal dubbelturer per dag
Vinter

Antal dubbelturer per dag
Sommar

M-To

F

L

SoH

M-To

F

L

SoH

550 815

15

15

7

7

-

-

-

-

–

555 285

15

15

7

7

13

13

7

7

-

560 815

15

15

8

8

13

13

8

8

Anm.

1 ny tur på lördag och söndag, 14.12 från Tranås, 15.12 från Nässjö.

Linje 907 Krösatågen – Jönköping – Nässjö – Alvesta – Växjö
Antal
resor

Tidtabellskm

2016

509 416

728 526

2017

551 922

2018
2019

Trafikår

Antal dubbelturer per dag
Vinter

Antal dubbelturer per dag
Sommar

M-To

F

L

SoH

M-To

F

L

SoH

697 469

10

10

4

5

-

-

-

-

–

700 074

10

10

5

6

10

10

5

6

-

816 215

11

11

6

6

11

11

6

6

En ny dubbeltur måndag-fredag på sträckan Nässjö-Växjö, passar till befintliga turer på sträckan
Jönköping-Nässjö så att turerna blir genomgående Jönköping och Växjö. Turen är insatt för att ge ett
attraktivt och efterfrågat alternativ mitt på dagen

Anm.

Linje 965 Västtågen – Göteborg/Skövde – Jönköping – Nässjö
Antal
resor

Tidtabellskm

2016

844 850*

951 761

2017

1 276 362*

2018
2019

Trafikår

Antal dubbelturer per dag
Vinter

Antal dubbelturer per dag
Sommar

M-To

F

L

SoH

M-To

F

L

SoH

1 039 824

20

20

10

11

-

-

-

-

–

1 037 335

20

20

11

12

15

15

10

10

-

1 034 574

20

20

11

12

15

15

10

10

*Siffrorna fr o m 2016 baseras på Västtrafiks ”KRS”, dvs automatisk trafikanträkning.
Inga förändringar 2019.

Anm.

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö §§ 1-18
Tid:

2019-01-08 kl. 08.30-12.00

Plats:

Regionens hus, sal B

§8

Mitt Värnamo 2035, ny översiktsplan för
Värnamo kommun samt Tematisk
översiktsplan: Landsbygdsutveckling i
strandnära lägen (LIS)
Diarienummer: RJL 2018/3043

Beslut
Presidiet föreslår nämnden
 Godkänna föreliggande yttrande som svar till Värnamo
kommun.
Sammanfattning
Region Jönköpings läns yttrande över såväl översiktsplanen Mitt
Värnamo 2035 som den tematiska översiktsplanen
Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) är positivt och
utgör en tillstyrkan till båda planerna. Regionala aspekter har
redovisats på ett adekvat sätt liksom hållbarhetsperspektiven.
Beslutsunderlag
 Missiv/Tjänsteskrivelse daterad 2018-12-11
 Förslag till yttrande daterad 2019-01-22
 Planförslag, Mitt Värnamo 2035
 Planeringsunderlag, Mitt Värnamo 2035
 Konsekvensbeskrivning, Mitt Värnamo 2035
 Samrådsredogörelse
 Tematisk översiktsplan: LIS-områden
Beslutet skickas till
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
Vid protokollet

Linda Byman
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Ordförande
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Linda Byman
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MISSIV
2018-12-11

1(1)

RJL 2018/3043

Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

Mitt Värnamo 2035, ny översiktsplan för
Värnamo kommun samt Tematisk översiktsplan:
Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)
Förslag till beslut

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
 Godkänner föreliggande yttrande som svar till Värnamo kommun.

Sammanfattning

Region Jönköpings läns yttrande över såväl översiktsplanen Mitt Värnamo 2035
som den tematiska översiktsplanen Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)
är positivt och utgör en tillstyrkan till båda planerna. Regionala aspekter har
redovisats på ett adekvat sätt liksom hållbarhetsperspektiven.

Information i ärendet

Region Jönköpings län har erhållit möjlighet att avge yttrande på utställd
översiktsplan (ÖP) gällande Mitt Värnamo 2035, ny översiktsplan för Värnamo
kommun samt Tematisk översiktsplan: Landsbygdsutveckling i strandnära lägen
(LIS).

Beslutsunderlag








Missiv/Tjänsteskrivelse daterad 2018-12-11
Förslag till yttrande daterad 2019-01-22
Planförslag, Mitt Värnamo 2035
Planeringsunderlag, Mitt Värnamo 2035
Konsekvensbeskrivning, Mitt Värnamo 2035
Samrådsredogörelse
Tematisk översiktsplan: LIS-områden

Beslut skickas till
Värnamo kommun

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Kristina Athlei
Regional utvecklingsdirektör

YTTRANDE
2019-01-22

1(2)

RJL 2018/3043

Värnamo kommun

Mitt Värnamo 2035, ny översiktsplan för
Värnamo kommun samt Tematisk
översiktsplan: Landsbygdsutveckling i
strandnära lägen (LIS)

Region Jönköpings län har erhållit möjlighet att avge yttrande på utställd
översiktsplan (ÖP) gällande Mitt Värnamo 2035, ny översiktsplan för Värnamo
kommun samt Tematisk översiktsplan: Landsbygdsutveckling i strandnära lägen
(LIS).

Sammanfattning

Region Jönköpings läns yttrande över såväl översiktsplanen Mitt Värnamo 2035
som den tematiska översiktsplanen Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)
är positivt och utgör en tillstyrkan till båda planerna. Regionala aspekter har
redovisats på ett adekvat sätt liksom hållbarhetsperspektiven.

Synpunkter på förslaget

Region Jönköpings län konstaterar med stor tillfredsställelse att Värnamos
översiktsplan utgör en mycket gott exempel på en plan som är ambitiös och
konsekvent i sitt innehåll samt har en god strukturell uppbyggnad.
Långsiktig hållbarhet präglar planarbetet som redovisar goda och realistiska
ambitioner.
Inom flera ämnesområden påpekas behovet av regionala aspekter och samspel
som ger mervärde för regional utveckling. I planeringsunderlaget återfinns flera
regionala planeringsperspektiv, vilket stärker planen ur Region Jönköpings läns
perspektiv.
Målbild och fokusområden speglar adekvata utvecklingsfrågor och är kopplade
till planeringsstrategier.
Landsbygdsutveckling i symbios med urban utveckling är ledord i
översiktsplanen. Landsbygdsutvecklingen grundas på befintlig bebyggelse vilket
präglar ett hållbart synsätt. Landsbygdsutveckling i strandnära lägen, sk LISområden analyseras mycket noggrant i en särskild tematisk översiktsplan.

Regionledningskontoret
Box 1024
551 11 Jönköping

Telefon: 010-241 00 00
E-post:
regionen@rjl.se
Hemsida: www.rjl.se

Organisationsuppgifter
Bankgiro: 5216-2849
Orgnr:
232100-0057

YTTRANDE

2(2)

RJL2018/3043

Region Jönköpings län noterar med tillfredsställelse att samrådsredogörelsen
innehåller skrivning om Region Jönköpings läns synpunkter angående regional
utveckling och kollektivtrafik.
Ett tekniskt påpekande från Region Jönköpings läns sida är angående
Planeringsunderlaget (s 107); Jönköpings länstrafik är inget aktiebolag och ej
heller samägt mellan kommuner och region.
Gällande den tematiska översiktsplanen Landsbygdsutveckling i strandnära lägen
(LIS) finner Region Jönköpings län den vara grundad på ett systematiskt
analysarbete, vilket utgör en god grund för fortsatt arbete och kommande
landsbygdsutveckling. Som beskrivs i planen är utpekande av LIS-områden en
arbetsfas för att kommunens landsbygd ska kunna stärkas. Region Jönköpings län
har i tidigare yttrande till Värnamo och Naturvårdsverket ställt sig positiv till att
strandskydd ska kunna dipenseras eller upphävas, i vissa därför lämpliga
områden, till gagn för landsbygdsutveckling.
Den arbetsmetodik som kommunen redovisat grundas på analys av flera kriterier
och likaså tas mellankommunala frågor upp. Fysiska förutsättningar har
analyserats inför val av LIS-områden. Region Jönköpings län är positiv till
bebyggelse på landsbygd i strandnära lägen, med restriktioner som Värnamo
beskrivit.
REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Marcus Eskdahl
Ordförande i nämnden för trafik,
infrastruktur och miljö

Kristina Athlei
Regional utvecklingsdirektör
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1. Översiktsplanering

Planförslag 1.0

Syftet med översiktsplanering är att vägleda den fysiska
planeringen i kommunen så att den utveckling som sker
sammantaget ska bli så bra som möjligt. Var det byggs och hur
mark- och vattenområden används är av största vikt om
kommunen ska kunna uppnå en hållbar och attraktiv utveckling.

Synpunkter

Det strategiska verktyget för att vägleda kommunen mot en
önskad utveckling är översiktsplanen. Planen ska vara
vägledande för efterkommande beslut om hur bebyggelse,
mark- och vattenområden ska användas och den ska redogöra
för hur kommunen avser tillgodose de riksintressen och
miljökvalitetsnormer som kommunen berörs av.

Samråd

JAN-MARS
2018

Planförslag 1.1

De konsekvenser som planförslaget medför ska beskrivas både
i enlighet med miljöbalken krav på att redogöra för betydande
miljöpåverkan och i enlighet med plan- och bygglagens krav.
En viktiga del i planeringsprocessen är att planen ska samrådas,
kommuniceras med medborgarna, grannkommuner, myndigheter och andra berörda. Det avslutande steget i planprocessen är
att planen ska ställas ut för utställning i minst två månader innan
det antas av kommunfullmäktige.

Synpunkter

Utställning

JUN-AUG
2018

Planförslag
1.2
Antagande

För tätorter och andra områden med komplicerade förhållanden
kan kommunen göra fördjupningar av översiktsplanen och om
ett för kommunen tidigare okänt allmänt intresse tillkommer kan
ett tillägg göras.

Antagande

1.1 Översiktsplanens upplägg
Värnamo kommuns översiktsplan, Mitt Värnamo 2035 är en
strategisk plan som redogör för de principiella
ställningstaganden som kommunen ser för mark- och
vattenområden och för den byggda miljön. De
ställningstaganden som återfinns i planen är i huvudsak av
övergripande betydelse för hela kommunens utveckling.
Översiktsplanerna redogör för kommunens ställningstaganden
för olika ämnesområden och för olika geografiska områden i
kommunen. Målstyrning med mål, åtgärder och
uppföljning innefattas inte.

Ny
översiktsplan

Den PBL-styrda processen med att ta fram en ny
översiktsplan. Två tillfällen ges att vara med och ge
synpunkter, vid samråd och utställning.

I efterkommande fördjupningar kommer dessa
ställningstaganden omsättas i preciserad mark- och
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SEPT
2018

ÖVERSIKTSPLAN FÖR VÄRNAMO KOMMUN
MITT VÄRNAMO 2035
Planförslag

TEXT
(PDF)

KARTA

ÖVERSIKTSPLAN

MITT VÄRNAMO 2035

Innehåller kommunens
planeringsstrategier och
ställningstagande gällande
mark- och vattenanvändning.

PLANFÖRSLAG
PLANERINGSUNDERLAG
KONSEKVENSBESKRIVNING

ÖVERSIKTSPLAN

MITT VÄRNAMO 2035

TEXT
(PDF)

Konsekvensbeskrivning
Redovisar för de betydande
konsekvenser som planförslaget
bedöms kunna resultera i.

PLANFÖRSLAG
PLANERINGSUNDERLAG
KONSEKVENSBESKRIVNING

Planeringsunderlag

TEXT
(PDF)

ÖVERSIKTSPLAN

MITT VÄRNAMO 2035

PLANFÖRSLAG
PLANERINGSUNDERLAG
KONSEKVENSBESKRIVNING

KARTA

Beskriver de förutsättningar
som finns idag och som ligger till
grund för planförslagets strategier
och ställningstaganden.

Kartverktyg
Redovisar planförslag
och planeringsunderlag
i form av kartor.

Symbol som hänvisar till
ett kommunal plan eller beslut.

Symbol som hänvisar till
ett planeringsunderlag

Symbol som hänvisar till
översiktsplanens ställningstaganden.

KARTA

vattenanvändning. Var vi vill se nya
bostadsområden eller vilka grönytor som ska
sparas för rekreation och dagvattenhantering
kommer planläggas i fördjupningar. Under
processen att ta fram ny översiktsplan har
kommunens förslag till områden för
landskapsutveckling i strandnära läge (LIS)
varit en del av planförslaget under planens
samråd. Efter samrådet har LIS-förslaget av
bland annat lästekniska skäl flyttats till en till
översiktsplanen hörande tematiskt tillägg,
(TÖP). Planen kommer följa parallellt med
planförslaget till ny översiktsplan i
planprocessen framöver.
Översiktsplanen består av tre delar;
planförslag, planeringsunderlag och en
konsekvensbeskrivning. Översiktsplanen är
upplagd på sådant sätt att planförslaget hålls
skilt från planeringsunderlaget. I planförslaget
är det enbart kommunens ställningstaganden
som redogörs för medan det i
planeringsunderlaget enbart redogörs för de
förutsättningar och allmänna intressen som
planförslaget ska ta hänsyn till.

Till planen finns en separat
konsekvensbeskrivning där konsekvenserna av planförslaget
framgår. Konsekvenserna är också beskrivna,
kontinuerligt i planförslaget med ambitionen att de mer
betydande konsekvenser som planförslaget ger upphov till ska
framgå tydligt. Konsekvensbeskrivningen redogör även för de
konsekvenser som den tematiska översiktsplanen,
Landsbygdsutveckling i strandnära läge ger upphov till.
Till planen finns även ett digitalt kommunikationsverktyg
(i plattformen Storymap) där planförslaget och
planeringsunderlaget redogörs för i digitala och interaktiva
kartor parallellt med texten.
Mellan planens olika delar finns hänvisningar som instruerar var
man kan läsa mer om vilket planeringsunderlag som har
betydelse för planförslaget och vilket planeringsunderlag som
planförslaget berör. I planen förekommer även hänvisningar till
andra planer och beslut som har betydelse för planen.
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1.2 Rullande översiktsplan
Översiktsplanering ska vara en kontinuerlig process. Planen ska
spegla den rådande politiska majoritetens uppfattning om
byggande, mark- och vattenanvändning. Planen måste också
vara aktuell för att kunna fungera som vägledning vid såväl
kommunens egna som andra myndigheters beslut om bland
annat detaljplaner och bygglov. Minst en gång varje
mandatperiod ska kommunen därför ta ställning till planens
aktualitet.
Kommunen har tagit fram ett förslag till översiktsplansprocess
som sträcker sig över mandatperioden med syftet att hålla
planen aktuell.
Under de första åren efter att planen har
antagits eller aktualiserats kommer
översiktsplanen implementeras och användas
som vägledning i den fysiska utvecklingen/
beslutsfattandet i kommunen. Under den andra
fasen kommer ett uppföljningsarbete inledas.
Under denna fas kommer kommunen analysera
hur planen har tillämpats, om några nya behov
har uppstått, om planen speglar den rådande
politiska viljan och om nya förutsättningar har
tillkommit. Under denna fas finns vid behov
möjlighet att föra dialog med medborgarna eller
om behov föreligger -tid för intern dialog. Den
tredje och sista fasen är reviderings- och
beslutsfasen där planen justeras och antingen
aktualitetsförklaras eller om ett behov finns
antas på nytt.

Antagande
Implementering och
genomförande

Utställning
Samråd

Diskussion
och
revidering

MANDATPERIOD

Analys, dialog
och uppföljning

Period 1
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Period 2
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Implementering och
genomförande

Period 3

2. Om planförslaget
2.1 Planförslagets upplägg
2.2 Planförslagets fokusområden
2.3 Fyra fokusområden, men en målbild
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2.1 Planförslagets upplägg
Planförslaget är upplagd som en pyramid med målbilden om
Mitt Värnamo 2035 i toppen. Målbilden bärs upp av
översiktsplanens fyra fokusområden som planens politiska
styrgrupp har valt att kommunen ska fokusera på.
Fokusområdena är breda och för att kunna uppnå dessa krävs
vägledning i en rad frågor och för varje fråga finns en
planeringsstrategi. Varje fokusområde i sin tur är uppbyggd av
ett antal planeringsstrategier.
Planeringsstrategierna består av de ställningstaganden eller viljeinriktningar som kommunen upplever att det finns ett behov av
för att uppnå en hållbar fysisk utveckling och i slutändan
målbilden om Mitt Värnamo 2035.

Kommunens
målbild för kommunens
fysiska utveckling.

Målbild - Mitt Värnamo 2035

Kommunens fokus för
den fysiska planeringen
under planperioden.

Fokusområde

10

Fokusområde

Ställningstagande
Ställningstagande
Ställningstagande
Ställningstagande
Ställningstagande

Ställningstagande
Ställningstagande
Ställningstagande
Ställningstagande
Ställningstagande

Ställningstagande
Ställningstagande
Ställningstagande
Ställningstagande
Ställningstagande

Ett principiellt
ställningstagande för
kommunens agerande i
beslut som berör en
enskild aspekt i den
fysiska utvecklingen.

Fokusområde

Planeringsstrategi Planeringsstrategi Planeringsstrategi Planeringsstrategi

Ställningstagande
Ställningstagande
Ställningstagande
Ställningstagande
Ställningstagande
Ställningstagande

En samlad vägledning
för kommunens
agerande i beslut.

Fokusområde
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Här följer en mer detaljerad beskrivning av planförslagets
upplägg.
För varje planeringsstrategi finns en rad ställningstaganden och
dessa återfinns i slutet av planeringsstrategin och är
strukturerade under rubriker. Efter alla planeringsstrategier som
respektive fokusområde omfattas av finns en mark- och
vattenanvändingskarta. Till kartan finns en teckenförklaring som
redogör för de aspekter av ställningstagandena som gäller för
geografiska områden och en kort redogörelse för hur kommunen
avser att fatta beslut för respektive område.
De mest betydande konsekvenserna av planförslaget redogör på
samma sätt efter varje fokusområde. De sammanfattande
konsekvensbedömningen är gjorda utifrån miljömål,
folkhälsomål och allmänna hållbarhetsbedömningar. Hänsyn har
även tagits till den gällande översiktsplanen som är att betrakta
som 0-alternativet. En del inriktningar och riktlinjer ger positiva
effekter för vissa delar av kommunen och negativa för andra.
Det finns även en del viljeinriktningar som strider mot varandra
och som behöver vägas och jämkas samman i senare delar av
planprocessen. Detta är dock helt i sin ordning i
översiktsplaneringen som syftar till att belysa och peka ut en
utvecklingsriktning för hur marken och resurserna i kommunen
ska prioriteras och användas.
En viktig aspekt för hållbarhet är att det finns en
tydlig planering och viljeinriktning för hur mark
och vatten ska användas och vad som ska
Planeringsstrategi prioriteras. God och tydlig planering ger bra
förutsättningar för ett hållbart samhälle. Generellt
Fokusområden
bedöms den nya översiktsplanen bättre sträva mot
att uppfylla de ovan nämnda målen och utgöra ett
1 MÅLBILD
Målbild
spetsigare planeringsunderlag för en hållbar
samhällsutveckling. I samband med den
4 FOKUSOMRÅDEN
sammanfattande konsekvensbeskrivningen
redogörs även för en värderos (se beskrivning
följande sida).
21 PLANERINGSSTRATEGIER

200 STÄLLNINGSTAGANDEN
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Värderosen är ett utvärderingsverktyg som ursprungligen är
framtagen för att illustrera hållbar utveckling. Arbetet för en
hållbar framtid är beroende av ett helhetsperspektiv där
ekonomiska, fysiska, ekologiska och sociala dimensioner måste
vägas in för att resultera i hållbara förslag för utvecklingen.
Värderosen kan vara en del i en metod för att beskriva en
nulägessituation med flera olika faktorer och som en metod för
att jämföra olika utfall med varandra. Värderosen som
analysmetod måste ses som en del av en helhet och måste
kompletteras av annan information eftersom värderosen endast
ger en kortfattad och översiktlig värdering av ett utfall.
I översiktsplanen pekar värderosen
axlar på i vilken grad planförslaget
uppfyller de kriterier, mål med mera
som anses ha störst betydelse för
att uppfylla de fyra fokusområdena.
Den redogör även för förhållandet
till det för planförslaget utvalda
nollalternativet som är den nu
gällande översiktsplanen. Detta
görs i syfte att synliggöra graden av
måluppfyllelsen för varje enskild
axel i förhållande till 0-alternativet
men även för att illustrera hur väl
planförslaget för varje fokusområde
som helhet uppfylls.
Värderosen möjliggör en
jämförelse av olika planförslag
vilket synliggör var i planförslaget
styrkor och svagheter ligger i förhållande till olika alternativ.

Miljökvalitesmål

Biologisk
mångfald

Hållbart bebyggd
miljö

God bebyggd
miljö

Riskhantering

Klimatpåverkan

Teckenförklaring

Vid aktualisering och uppföljning
av översiktsplanen möjliggör därför
metoden att jämföra olika
alternativ och hur dessa förhåller sig
till varandra.

Axel som har en framträdande
betydelse för planförslagets
uppfyllelse av fokusområdet
Redogör för planförslaget
i jämnförelse med nollalternativet
Redogör för nollalternativets,
nu gällande översiktsplan
i förhållande till planförslaget
Exempel på värderos.
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2.2 Planens fyra fokusområden
-

Att bygga på en stark struktur

Fokus - Attraktiv kommun

Värnamo är redan idag en attraktiv kommun. Att vara en
attraktiv kommun är dock inget statiskt tillstånd utan en
process som måste utvecklas i takt med omvärlden och i takt
med de människorna i vars ögon bedömningen görs.
Attraktivitet är komplext och kan betyda många olika saker. För
den fysiska planeringen av en attraktiv kommun tror vi att fokus
bör läggas vid att utveckla en kommun som är enkel och
attraktiv att besöka, leva och arbeta i. Ur ett
samhällsbyggnadsperspektiv handlar det även om att skapa
förutsättningar för bostäder, trygghet, jämställdhet och folkhälsa
för alla kommuninvånare oavsett bakgrund och förutsättningar.

Fokus- Goda kommunikationer

Framtidens infrastruktur för kommunikation ska klara framtida
klimatförändringar samtidigt som den själv ska motverkar dessa
klimatförändringar. Transporter står idag för en stor del av
utsläppet av koldioxid och med en ökad befolkning ökar
resandet. Att minska resbehovet och att utveckla ett system som
ger förutsättningar för hållbara transporter är nödvändigt för att
uppnå en hållbar framtid.
Att verka för att utveckla kollektivtrafik, stråk och noder
underlättar för resande mellan olika delar av kommunen men
också till regionen, vilket kommer medföra en större
arbetsmarknadsregion och underlätta för fler att bosätta sig,
studera och arbeta i Värnamo kommun.
En annan mycket viktig aspekt i att verka för goda
kommunikationer i kommunen är att fortsätta verka för en
utbyggnad av fibernätet. Datakommunikation är numera en
självklarhet för boende och företag. Utvecklingen minskar
avstånd och möjliggöra för arbete hemifrån vilket utgör en
viktig del i kommunens landsbygdsutveckling.
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Fokus- Hållbar näringslivsutveckling

En kommun med ett mångsidigt näringsliv där det är attraktivt
att etablera och driva företag är för de flesta kommuners
eftersträvansvärt men tillväxten bör ske hållbart och med
eftertanke. Näringslivets och handelns utveckling är beroende av
kommunens fysiska planering för att ge plats åt nya
verksamheter med olika förutsättningar och behov men även
för nödvändig infrastruktur för att kunna ombesörja bland annat
kompetensförsörjning. Det är väsentligt att kommunen kan
tillgodose lokal- och markbehov för företag, såväl för
småföretag som internationella storföretag som önskar etablera
sig i kommunen eller utöka sin befintliga verksamhet

Fokus Utveckla och bevara mark- och vattenområden

En attraktiv kommun är enligt de flesta en kommun som ger
miljöfrågorna hög prioritet. Miljömål och miljöaspekter ska ha
företräde när den hållbara kommunen planeras. Ett viktigt mål är
att på lång sikt säkerställa och tillfredsställa människors behov
av naturgivna förutsättningar. Att långsiktigt bevara
ekosystemens produktionsförmåga och att inte utsätta natur och
människors hälsa för negativ miljöpåverkan är också
grundläggande.
En av Värnamo kommuns stora resurser är de natur- och
vattenmiljöer som förekommer i kommunen. Kommunen bör
i sin planering verka för att utveckla och säkra områden för
friluftsliv och tätortsnära naturområden för kommuninvånarnas
hälsa och välbefinnande.
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2.3 Fyra fokusområden,
men en målbild
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Sammantaget ger planens fyra fokusområden översiktsplanens
målbild om Mitt Värnamo 2035, - en långsiktig, hållbar
strukturbild som tar hänsyn till Värnamo kommuns unika värden
och de regionala och mellankommunala samband som har
betydelse för kommunens utveckling.
Målbilden bygger på kommunens nuvarande struktur och
bygger vidare på redan befintliga strukturer och samband. Att ha
en tydlig målbild att verka för i kommunens arbete med den
fysiska utvecklingen ger förutsättningar för att nyttja den
potential som finns i och runt kommunen. Målbilden
kommunicerar vad Värnamo kommun vill för andra aktörer och
samverkansparter och tar hänsyn till de ekologiska
förutsättningarna liksom för sociala och ekonomiska aspekter.
Målbilden ger förutsättningar för att utveckla och integrera
kommunen i en större och mer effektiv arbetsmarknadsregion
som både kan kompetensförsörja kommunens verksamheter och
företag, samt göra det mer attraktivt för nya medborgare att
flytta till kommunen. Detta kan också generera i en ökad vilja
bland kommuninvånarna att bo kvar i Värnamo även om arbete
eller studier sker på annan ort.
Målbilden gynnar kollektivt resande. Detta görs bland annat
genom att bidra till ett ökat reseunderlag när fler medbo gare bor
närmare hållplatser eller strukturer med kollektivtrafik. För att
generera bättre reseunderlag måste kommunen kraftsamla
utvecklingen till befintliga tätorter och till tätortsbandet som
knyter samman kommunen med regionen och med omvärlden.
En samlad bebyggelse i stråk och i noder ger underlag för goda
kommunikationer och möjliggör samtidigt för utveckling av
service, skola, omsorg, privata funktioner och arbetsplatser.
Målbilden verkar för positiv utveckling av kranstätorterna.
Dessa kan erbjuda goda möjligheter till boende i egen bostad
med effektiva och hållbara pendlingsmöjligheter till ett större
utbud av service och arbetsplatser i Värnamo centralort.
Landsbygden lyfts fram genom att peka ut en landsbygdslinje.
Detta stråk löper i motsatt riktning i förhållande till tätortsbandet
genom kommunen. Kommunen önskar genom att lyfta denna
landsbygdslinje verka för utvecklingen av kommunikationer och
service utmed stråket och därmed verka för en
landsbygdsutveckling.
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Målbilden genererar i en attraktiv centralort, ett livskraftigt
tätortsband med god service men också förutsättningar för en
attraktiv och levande landsbygd. När kommunens tätorter stärks
och får bättre underlag för service stärks också
omkringliggande landsbygdsområden. Det blir enklare att
bosätta sig i landsbygdsorterna när service och goda
kommunikationer finns nämre till hands.
Målbilden tar även hänsyn till de mark- och vattenområden som
är av kommunal betydelse för miljön och för rekreation.
Sammantaget ger målbilden förutsättningar för en hållbar
framtid och för en attraktiv kommun, för utveckling av mark
och vattenresurser, för goda kommunikationer och en hållbar
näringslivsutveckling.
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Ljungby
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3. Planeringsstrategier för
fokusområdet Attraktiv kommun
Attraktiv och hållbar bebyggelseutveckling		
Planering
Bebyggelseutveckling i tätorterna
Bebyggelseutveckling för landsbygden
Grönstruktur

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen		
Kommunens LIS-områden

Bevara och utveckla kulturmiljön		
Med fokus på skola och utbildning		
Omsorgsfull, trygg och hälsosam kommun		
Folkhälsa
Vård och omsorg
Trygghet och tillgänglighet

Mänsklig kommun med plats för alla		
Bostadsförsörjning
Integration, jämlikhet och jämställdhet
Barnperspektiv

Kommun med plats för kultur
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3.1 Planeringsstrategi:
Attraktiv & hållbar
bebyggelseutveckling
MKM

Planeringsstrategin har en
koppling till de nationella
miljömålen: Begränsad
klimatpåverkan, Ett rikt växt och
djurliv och God bebyggd miljö

Läs mer om Värnamos
bebyggelsestruktur:
Planeringsunderlag kap 8
Bebyggelse och offentlig
service, sid 94.

Syftet med planeringsstrategin är att redovisa kommunens
viljeinriktning för den fysiska utvecklingen med målet en hållbar
och attraktiv framtid. Strategin behandlar inte bara
ställningstaganden för att använda marken optimalt, utnyttja
befintlig infrastruktur och skapa underlag för service utan också
ställningstaganden för att skapa hållbara och attraktiva
livsmiljöer. Planeringsstrategin redovisar kommunens
viljeinriktningar för hur bebyggelse och grönstruktur ska
utvecklas.
Den principiella strategin för Värnamo kommun
bebyggelseutveckling redovisas i form av en förenkling av
kommunens målbild (se nästa sida). Målbilden utgår från
kommunens strukturella förutsättningar; väg- och
järnvägsinfrastruktur och tätorternas geografiska lokalisering
Målbilden redogör för Värnamo stads centrala roll för
kommunens utveckling. Ny bebyggelse ska i enlighet med
målbilden koncentreras till centralorten, tätortsbandets tätorter
och till centralortens kranstätorter i syfte att generera ett
underlag för kollektivtrafik, för samhällsservice och
infrastruktur såsom skola, barnomsorg, cykelvägar och
kommunalt vatten och avlopp.
Målbilden prioriterar bebyggelseutveckling till tätortsbandet och
framför allt till de tätorter som förekommer utefter väg 27.
Tätortsbandet är en från väg 27 mitt, i var riktning, en cirka 3
km bred korridor. Avståndet av 3 km är valt utifrån viljan att
verka för en bebyggelse som möjliggör hållbart resande. Tre
kilometer anses som ett rimligt avstånd att med hållbara
alternativ ta sig till allmänna kommunikationer utmed vägen.
Den omfattar således utöver tätorterna även landsbygd och flera
mindre bebyggelsegrupper utefter stråket. Planförslaget lyfter
även ett stråk i motsatt riktning till tätortsbandet som av
betydelse för landsbygdens utveckling, landsbygdslinjen. Med
denna strategi ämnar kommunen mer långsiktigt verka för en
bebyggelseutveckling genom att verka för en ökad attraktivitet
bland annat genom förbättrade allmänna kommunikationer.
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Precis som tätorterna är beroende av sitt omland, landsbygden,
för rekreation, energi- och matproduktion med mera så är en
levande och attraktiv landsbygd beroende av sina tätorter och att
service finns att tillgå inom ett rimligt avstånd. Genom att
prioritera utbyggnad kring tätortsbandet ges förutsättningar för
livskraftiga tätorter med god service. Detta leder till
förutsättningar för en attraktiv landsbygd och landsbygdsorter
där värden som utsikt, utrymme, närhet till natur och tystnad
utgör de högst värderade kvalitéerna och som i framtiden spås
bli än mer eftertraktade för delar av befolkningen.

Tätortsband med omland

Centralort

Bilden visar en förenkling av kommunens
målbild, en principskiss över hur
bebyggelseutvecklingen i Värnamo kommun
ska äga rum. För att uppnå en hållbar
utveckling är det nödvändigt att bygga på en
stark struktur. Huvudregeln för hur kommunen
ska växa är att bebyggelse ska lokaliseras
utifrån denna målbild.

Centralortens omland
med kranstätorter

Landsbygd med
landsbygdsorter

Nydala

Hörle

Fryele

Lanna
Ohs
Bredaryd

Kärda
Forsheda
Torskinge

Illustration som visar målbilden för
bebyggelseutvecklingen i relation till
kommunstrukturen, hur kommunens orter förhåller
sig till utvecklingsstrategin. Gula orter är kommunens
landsbygdsorter, röda är tätorter och röda cirklar utgör
kranstätorterna
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Värnamo
Gällaryd
Åminne

Hånger

Bor
Tånnö

Dannäs
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Horda

Rydaholm

PLANERING

Hörle

Kärda

En hållbar och attraktiv bebyggelseutveckling uppnås genom
strategisk, fysisk planering som kontinuerligt följs upp och
aktualiseras. Ett steg i detta arbete är att prioritera arbetet med
att ta fram fördjupningar av översiktsplanen. Prioriteringen ska
följa målbilden och det rådande behovet av planering i
kommunen.

Värnamo

Åminne

Tånnö
Illustration som redogör för Värnamo stads kranstätorter.

FÖP

Prioriteringsordning
för framtagande

Värnamo stad 1
Landsbygden
och landsbygdsorterna
Kranstätorterna

2

Bor

4

3

Bredaryd med 5
Lanna
6
Rydaholm
med Horda
7
Forsheda
Tabell som visar kommunens prioritering i arbetet med
att ta fram fördjupningar av översiktsplanen

De fördjupningar som denna plan föreslår ska tas fram ska ses
som en helhet av kommunens översiktsplanering. I
fördjupningarna ska denna översiktsplans viljeinriktningar
omsättas i preciserad mark- och vattenanvändning.
Utöver fördjupningar av översiktsplanen kan tematiska
översiktsplaner (TÖP) vid behov behövas tas fram. En sådan är
TÖP:n för Landsbygdsutveckling i strandnära läge. I framtiden
kan kommunen även behöva ta fram en TÖP för
vindkraftsutbyggnad.
Störst behov ser kommunen av att ta fram en fördjupning över
Värnamo stad, dels då den gällande fördjupningen i stora delar
är inaktuell och dels då kommunens bebyggelseutveckling till
stor del beräknas äga rum i staden. Därefter ser kommunen ett
angeläget behov av att ta fram en fördjupning som täcker
landsbygden och landsbygdsorternas behov av planering. Detta
då utvecklingen här i delar är kraftig och då det idag saknas en
samlat strategisk planering för utvecklingen av landsbygden.
Därefter ser kommunen ett behov av att ta fram en
fördjupning över kranstätorterna till Värnamo stad som man ser
kommer influeras av stadens utveckling. Därefter följer arbetet
med att ta fram fördjupningar av tätorterna utefter tätortsbandet.

BEBYGGELSEUTVECKLING I TÄTORTERNA

Både den antagna kommunala visionen och kommunens
befolkningsprognos visar att det kommer bli fler boende i
Värnamo kommun och framför allt kommer centralortens
befolkning att öka. Centralorten kan dock inte husera hela den
förväntade befolkningsökningen fram till 2035 utan kommunen
måste verka för att denna i största möjligaste mån fördelas även
till övriga tätorter och till landsbygden. Befolkningsutvecklingen
kommer innebära konsekvenser för vilken bebyggelse,
exploateringsgrad med mera som planeras för och var denna
lokaliseras i kommunen.
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Historiskt sett har staden utvecklats genom att växa utåt vilket
bland annat har lett till att jordbruksmark har bebyggts. För att
motverka att staden breder ut sig och tar värdefull mark i
anspråk, och då en ökad koncentration av bebyggelse innebär ett
ökad underlag och förbättrade förutsättningar för gemensamma
nyttigheter såsom kollektivtrafik, cykelvägar, kommunalt
vatten och avlopp med mera, är kommunens ställningstagande
att centralorten och övriga tätorter huvudsakligen ska byggas
inifrån och ut. Att verka för en förtätning av befintlig bebyggelse
är således resurseffektiv både ur ett samhälls- och
miljöperspektiv.
För att förbättra nyttjandegraden av kollektivtrafik visar studier
att bostadsbebyggelse bör förläggas inom tätort inom ett avstånd
av 400 m till hållplats och utanför tätort bör avståndet inte
överskrida en 10-15 minuters resa med cykel eller till fots.
Förtätning kan både ge upphov till positiva och negativa effekter
varvid det är viktigt att utvecklingen sker med omsorg. Det är
av stor betydelse att tätorternas livmiljöer mellan husen beaktas
för att uppnå en hållbar attraktiv utveckling, att olika former av
allmänna ytor för möten, lek och rekreation samt behovet av ytor
för att hantera klimatförändringarna bevaras och utvecklas.
Vid planering inför förtätning av bebyggelse måste dessutom
behovet beaktas hos ett ökat invånarantal av samhällsservice
såsom skolor, idrottsanläggningar, lekplatser, bibliotek,
vårdcentraler
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Läs mer om befolkningsprognosen
för Värnamo kommun: Befolkningsprognos 2016-2026 med delområdesprognos 2016-2020

Läs mer om Värnamo
kommuns befolkningsutveckling i: Planeringsunderlag kap 2 sid 20

En form av förtätning är att bygga på höjden. Både vid
nybyggnation i förtätningslägen men även genom påbyggnad av
befintliga, lämpade byggnader. Vid planering och
bygglovsgivande som möjliggör för byggnation högre än 20
meter ska dessa alltid skickas på remiss till Luftfartsverket och
berörda flygplatser. Om objektet ligger inom Försvarsmaktens
stopp-område ska vid samma objekthöjd remiss även skickas till
Försvarsmakten. Inom sammanhållen bebyggelse (och utanför
stopp-område) ska Försvarsmakten remissas om objektet överstiger 45 meter i höjd. Utanför sammanhållen bebyggelse gäller
istället 20 meter.

B

Även fortsättningsvis kommer tätorterna ta obebyggd mark i
anspråk och kommunens tätorter kommer till en viss del att
behöva breda ut sig och nya bebyggelseområden bildas inte
minst om kommunen även fortsättningsvis ska kunna erbjuda
attraktiva och hållbara livsmiljöer.

T

Principskiss som visar kommunens intention av förtätning i
kranstätorter. Förtätning ska ske i kollektivtrafiknärma lägen
och kopplas samman med cykelvägar. Cirklar i skissen visar en
radie av 400 meter från befintlig hållplats vilket är det
rekommenderade avståndet för lokalisering av bostäder i syfte
att gynna kollektivtrafikresande

S

Principskiss som visar kommunens intention med förtätning av tätorter.
Förtätning ska ske med hänsyn till bland annat grön- och blåstruktur,
kollektivtrafiknära lägen med mera
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BEBYGGELSEUTVECKLING PÅ LANDSBYGDEN

Värnamo kommun ska i sin planering arbeta för en levande
landsbygd och för de mindre tätorternas roll som serviceorter.
En av de mer eftertraktade boendeformerna i kommunen är att
bo på landsbygden i närheten av tätorterna. Orsaken kan vara en
ytkrävande hobbyverksamhet såsom djurhållning, odling m m
eller uppskattning av landskapet och närheten till naturen.
Kommunen avser att arbeta med två övergripande strategier
gällande planering för landsbygdsutveckling. Översiktsplanens
målbild för bebyggelseutveckling redogör för den första
strategin; Att landsbygdsutvecklingen ska styras till
tätortsbandet (utmed väg 27). Detta genom att utöver tätorterna
även peka ut befintlig bebyggelse längs med vägen vill komm nen verka för att generera en hållbar landsbygdsutveckling med
ett ökat underlag för service på landsbygden.
Den andra strategin gäller den landsbygdslinje längs med vilken
kommunen långsiktigt vill verka för ökad attraktivitet.
Stråket sträcker sig från Sävsjö kommun och Vrigstad via
Nydala och Fryele till Värnamo och därifrån via Åminne till
Hånger och Dannäs vidare mot Ljungby kommun. Utefter
stråket vill kommunen verka för en landsbygdsutveckling med
bland annat bibehållen och ökade förutsättningar för
kommunikation och service.
Bebyggelseutveckling på landsbygden bör i första hand vara
kompletterande av befintlig bebyggelse eller bebyggelsegrupper
i syfte att uppnå god hushållning av mark. Jordbruksnäringen
som har störst betydelse för landsbygden är inte förenlig med
markanvändning för bostadsändamål. Detta bidrar till att
kommunen vill verka för att ny bebyggelse för bostadsändamål
på landsbygden ska förläggas i befintlig bebyggelsestruktur för
att inte försvåra för redan befintliga verksamhete . Ett för
landskapet hållbart sätt att utveckla landsbygden är genom att ny
bebyggelse placeras in i landskapet på ett sätt såsom man ur ett
kulturhistorisk perspektiv har gjort i gränsen mellan de öppna
åker-, bete-, och skogsmarkerna. Även den mer övergripande
landskapskaraktären som kan skilja mellan olika geografiska
områden är av betydelse vid lokalisering av bebyggelse.
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Principskiss som visar hur kompletterande bebyggelse på
landsbygden (sandfärgade hus) ska lokaliseras i befintlig
bebyggelsestruktur där denna är av en mer tät karaktär.

Principskiss som visar hur kompletterande bebyggelse på
landsbygden (sandfärgade hus) ska lokaliseras i befintlig
bebyggelsestruktur och efter de rådande landskapsliga
förutsättningarna.
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Läs mer om Värnamo
kommuns olika
landskapskaraktärer i:
Planeringsunderlag kap 2
Utgångspunkter och möjligheter sid 40.

På landsbygden finns även mer samlad och tätare bebygge segrupper, ofta i närhet till sjö och ofta i form av
fritidsbebyggelse som med tiden blivit året-runt-bebyggelse.
Dessa områden bör kompletteras på samma vis som tidigare
och kommunen ska verka för att dessa planläggs för genom
detaljplan eller i ett större sammanhang i en fördjupning av
översiktsplanen. Detta för att säkerställa att allmänna intressen,
befintliga verksamhete , vatten avlopp samt natur- och kulturvärden tas till vara.

Tätortsband

±
0

5

10km
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Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS)

Kommunen har i ett tematiskt tillägg till denna
översiktsplan (TÖP) pekat ut tio områden i strandnära
lägen där en exploatering i enlighet med
förslaget skulle kunna vara lämplig markanvändning och
generera i landsbygdsutveckling.

L5

L7
L1

Det är önskvärt att kommunen i planeringen av LIS-områden verkar för att dessa ska förläggas till platser som i
och med sin lokalisering kan bidra till ökade
förutsättningar för allmänna kommunikationer och
hållbart resande. Det är även viktigt att LIS-områdena
inte inverkar negativt på vattenkvalitén i de sjöar som
dessa berör. Kommunen bör också verka för att områden
pekas ut där kommunalt vatten och avlopp kan ordnas,
ses som möjlig att anordna i framtiden eller där den
befintlig situationen kan förbättras till exempel med
gemensamhetsanläggning. Slutligen ser kommunen en
möjlighet att genom sitt LIS-utpekande verka för att
tillgängliggöra delar av den stora
naturmiljö-, kulturmiljö- och
rekreationsresurs kommunen har i
Berörd sjö/vattenform av ett stort antal sjöar. Idag är
drag
stora delar av intilliggande marker
otillgängliga och planterade med
Herrestadssjön,
produktionsskog. Kommunen
sydvästra
menar att genom att möjliggöra för
Herrestadssjön,
sydöstra
bostadsbebyggelse samt en
Nästasjöns västra
utveckling av vissa verksamheter i
strand
sjönära lägen skulle öka tillgängligGunnens norra
heten och attraktiviteten på landsstrand
bygden och bidra till en landsbygdsLagan söder om
utveckling utan att verka menligt
Hörle
för strandskyddets syften.
Långens nordvästra
Grupper av hus bör prövas med
detaljplan för att ge förutsättningar
att lösa vatten- och
avloppsförsörjning, säkra fri
passage och möjliggöra för
gemensamma bad- och båtbryggor.
Enstaka en- och tvåbostadshus bör
endast uppföras i anslutning till
befintlig bebyggelse.
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L3

L2

L4

L6

L9

L10

L8

Läs mer om kommunens
LIS-arbete samt om de
utpekade områdena i TÖP
landsbygdsutveckling i
strandnära läge (LIS)

±

Ort/område som
främjas av tänkt
utveckling

Lämplig
användningsområde

Kärda

Bostäder och fritidshusbebyggelse, näringsliv
i form av besöksnäring.

L1

Kärda

Bostäder och fritidshusbebyggelse.

L2

Kärda

Bostäder

L3

Kärda

Bostäder

L4

Hörle, en viss del
Fryele.

Bostäder och besöksnäring.

L5

Gällaryd, till en
viss del Bor

Bostäder

L6

Rusken,
norr om Ohs

Ohs

Bostäder

L7

Helgasjön,
östra stranden

Rydaholm

Bostäder och fritidhusbebyggelse

L8

Södra Fyllen,
västra stranden

Dannäs samt till
viss del Hånger

Bostäder

L9

St Gavlö och Lilla
Gavlö, Bolmens
nordöstra strand

Dannäs med
omgivningar samt
Bolmenbygden.

Bostäder, friluftsliv och näringsliv i form av
besöksnäring.

L10

strand
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GRÖNSTRUKTUR

Grönytor, naturmiljöer och vattendrag som förekommer i
bebyggelsestrukturen och i nära anslutning till bebyggelsen är en
betydelsefull resurs i att skapa attraktiva livsmiljöer för
invånarna. Ett verktyg för att värna om och utveckla denna
resurs är att genom planering och vid exploatering säkerställa
grönstruktur och verka för att bevarandevärd natur såsom äldre
uppväxta träd finns kva . Tätorternas grön- och blåstruktur har
en avgörande funktion i hållbara livsmiljöer och är en
förutsättning för att kunna komplettera befintlig bebyggelse och
bygga tätorterna tätare på ett socialt och ekologiskt hållbart sätt.

Principskiss över hur gröna och blå kilar ska vara en del
av tätorternas bebyggelsestruktur och ansluta omgivande natur till tätorternas grönstruktur.

Läs mer om kommunens grönstruktur: Grönplan, 1991 och till
denna hörande, Gröna Sköna Värnamo - Grönstruktursprogram för
Värnamo stad, 2007.

Ekosystemen som i bebyggelse främst återfinns i tätorternas
grönstruktur ger invånarna flera olika typer av tjänste . Ett
exempel är vattenreglering vid skyfall och höga vattenflöden.
De urbana ekosystemen har även visats ha positiv inverkan på
människors hälsa och välbefinnande genom att generera
rekreativa värden, bullerreducering och temperaturreglerande
tjänster. Genom att verka för grönstruktur kan man verka för
att upprätthålla de nödvändiga ekosystemen och de tjänster de
medför.
En metod för att upprätthålla de urbana ekosystemtjänsterna är
att vid ianspråkstagande av gröna ytor i staden säkerställa och
höja kvalitén av befintliga grönytor och att anlägga ny grönyto .
Genom att kompensera förlorad grönyta så upprätthålls andelen
grönyta och möjligheten för nödvändiga ekosystemtjänster för
området.
En annan vedertagen metod är att i planering arbeta med
kvantifiering av grönstruktur där mål för olika avstånd till olika
former av grönytor sätts upp och beaktas i vidare planering. Ett
exempel kan vara att kommunen ska verka för att alla
invånare ska ha mindre än 200 meter till bostadsnära natur med
vissa uttryckta värden, till exempel lek och rekreation.
Kommunen bör ha aktuella grönstrukturplaner för centralorten
och för tätorterna i tätortsbandet. Planerna ska utgå från
översiktsplanens uppsatta ställningstaganden för grönsstruktur.
Arbetet har inletts (2018) med att ta fram en ny grönstrukturplan
för Värnamo stad då den nuvarande har bedömts vara inaktuell.
Denna kommer vara ett viktig planeringsunderlag för den
fördjupande översiktsplanen för staden.
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3.1.1 Ställningstaganden
Attraktiv & hållbar bebyggelseutveckling

PLANERING
•

För tätorterna i tätortsbandet: Värnamo, Bor, Bredaryd med
Lanna, Rydaholm med Horda samt Forsheda ska det finnas
aktuella fördjupningar av översiktsplanen.

•

För kranstätorterna, de tätorter belägna i nära anslutning till
centralorten: Kärda, Tånnö, Åminne och Hörle, ska Värnamo
kommun upprätta en fördjupning av översiktsplanen.

•

Värnamo kommun ska för landsbygden och landsbygdsorterna
upprätta en fördjupning av översiktsplanen.

•

Prioriteringen av arbetet med att ta fram fördjupningar av
översiktsplanen ska följa det planeringsbehov som råder och
den ordning som redogörs för i kommunens översiktsplan.

BEBYGGELSEUTVECKLING I TÄTORTEN
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•

Kommunen ska vid planering verka för att ny bebyggelse i största
möjliga mån fördelas mellan tätorterna i tätortsbandet.

•

I syfte att slå vakt om stadens långsiktiga utveckling ska kommunen
inom Värnamo stads omland (ett avstånd av 3 km från nuvarande
tätortsutbredning) verka för att mer omfattande ny bebyggelse eller
kompletterande av samlad bebyggelse ska hanteras med
detaljplanläggning.

•

Ny bebyggelse i tätorterna ska i första hand ske i förtätningslägen och
i tätorternas nuvarande utbredning, i kollektivtrafiknära lägen och i
kollektivtrafikstråk. Ny bebyggelse ska primärt förläggas till redan ianspråktagna, hårdgjorda ytor.

•

För omvandlingsområden och för exploateringsområden som tidigare
inte varit bebyggda ska kommunen i planering verka för en blandning
av funktioner, upplåtelseformer och för goda kollektiva förbindelser. Ett
effektivt markutnyttjande ska eftersträvas och hänsyn ska tas till platsens förutsättningar och till det omgivande landskapet

•

Ny bebyggelse i kranstätorterna ska verka för att binda samman och
minska det upplevda avståndet till Värnamo stad. Bostadsbebyggelse
ska koncentreras och förläggas med tanke på att underlätta pendling
med kollektivtrafik och cykel.
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•

Kommunen är positiv till förtätning på höjden i tätorterna. Höjd, skala och
gestaltning ska dock anpassas till platsen i tätorten och till angränsande
bebyggelsemiljöer. Tillbyggnad på befintlig bebyggelse med fler våningar kan vara
lämpligt i vissa lägen.

•

Kommunen ska vid lovgivning och planering verka för att andelen friyta ska vara
godtagbar, utifrån det geografiska läget och exploateringsgrad. Vad som utgör
godtagbar friyta ska i vidare planering, exempelvis fördjupade
översiktsplaner, redogöras för.

•

Kommunen ska vid exploatering och planering av industriområden verka för att
hänsyn tas till det omgivande landskapet, till områdets tillgänglighet för
allmänheten och till betydelsen av områdets utemiljö som arbetsmiljö. Vid
planering och utformning av nya områden ska befintlig vegetation och strukturer
tas till vara i så stor utsträckning som möjligt.

•

Värnamo kommun ställer sig positiv till och ska verka för god och nyskapande
arkitektur.

BEBYGGELSEUTVECKLING FÖR LANDSBYGDEN
•

Kommunen ska verka för att främja bosättning och bebyggelse på landsbygden,
genom att uppmuntra till kompletterande bebyggelse längs med tätortsbandet. I
vidare planering ska områden särskilt lämpade för småskalig
bostadskompletteringar pekas ut.

•

Kommunen ska, genom att verka för ökad service och effektivare allmänna
kommunikation utmed den utpekade landsbygdslinjen, verka för en utveckling av
landsbygden i kommunen.

•

Vid bygglovsgivande och i vidare planering ska hänsyn tas till den för området
rådande landskapskaraktären. Tillkommande bebyggelse på landsbygden och i
landsbygdsorterna ska i första hand ske i samband och med hänsyn till befintlig
bebyggelse och strukturer. Ny bebyggelse ska stödja, inte motverka befintliga
verksamheter och service.

•

Kommunen är positiv till olika former av kompletterande bebyggelse på
landsbygden exempelvis livsstilsboenden såsom hästgårdar.

•

Vid varje kompletterande bostadsbebyggelse av befintliga bebyggelsegrupper ska
behov av detaljplanläggning övervägas.

Läs mer om Värnamo kommuns olika
landskapskaraktärer i:
Planeringsunderlag kap 2, sid 40
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LANDSBYGDSUTVECKLING I STRANDNÄRA LÄGE (LIS)
•

Kommunen ska i alla ärenden, planer, bygglov och projekt som berör
landsbygdsutveckling i strandnära lägen alltid beakta och följa Tematisk
översiktsplan för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS).

•

Exploatering av ett LIS-område ska vid behov föregås av en detaljplan eller för
enstaka bebyggelse föregås av dispensprövning och bygglov - för att
säkerställa områdets lämplighet och fri passage.

Kommunens ambition är förutom de villkor lagstiftningen redogör för, ska
åtminstone ett av följande tre ställningstaganden uppfyllas vid kommunens
utpekandet av LIS-områden i kommunen:
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•

Kommunen ska verka för att exploatering inom ett LIS-område bidrar till och
värnar, utvecklar och tillgängliggöra kulturhistoriska- och naturmiljöer

•

Kommunen ska verka för att lokaliseringen av LIS-områden sker inom
kommunikationseffektivt stråk.

•

Kommunen ska verka för att LIS-områden lokaliseras där befintligt vatten- och
avloppssystem kan förbättras eller kommunalt vatten- och avloppsförsörjning
kan ordnas.
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GRÖNSTRUKTUR
•

Kommunen ska verka för att grönstruktur bland annat i form av gröna och
blåa kilar, parker och allmänna grönytor i tätorterna bevaras och utvecklas
med målet att säkerställa ekosystemtjänster för dagens samt för kommande
generationer. Mycket stor restriktivitet ska gälla för att ta grönytor i anspråk
för andra ändamål.

•

Kommunen ska genom planering verka för en ökad kvalité på parker och
grönytor när tätorternas förtätas. Detta för att kunna sörja för ett ökat tryck
på grönytorna när dessa ska sörja för ett ökat antal invånares behov av gröna
livsmiljöer.

•

Vattendrag och våtmarker i och i anslutning till tätorter ska bevaras och
utvecklas. Vid behov ska nya etableras för att minska konsekvenser av
klimatförändringarna samt för att öka rekreativa värden och naturvärden.

•

Kommunen ska i vidare planering för grönstrukturfrågan fastställa en metod
för grönytekompensation samt fastställa vilka riktlinjer som kommunen vid
planering ska förhålla sig avseende kvantitet och kvalité av grönytor i
kommunens tätorter.

•

Värnamo kommun ska verka för en mångfald av sätt att närodla inom
tätorterna. Tillgången till bostadsnära odlingslotter på kvartersmark ska öka
i kommunen. Befintliga områden avsatta för odlingsmöjligheter ska bevaras
och nya ska planeras.
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3.2 Planeringsstrategi:
Bevara och utveckla kulturmiljön
Syftet med planeringsstrategin är att bidra till att synliggöra
vilka kulturmiljöresurser som finns inom kommunen,
kommunens avsikt kring hur man tar till vara dem samt hur vi
ska utveckla dem för kulturmiljöernas och för Värnamos
bästa. Genom att kulturmiljöer på landsbygden och i
tätortsmiljön bevaras, utvecklas och tillgängliggörs skapas
attraktiva livsmiljöer och även miljöer som kan bidra till
näringslivsutvecklingen. Det är dock av stor betydelse att detta
görs med kunskap, omsorg och kvalité så att inte värdena
förvanskas eller förstörs. En del i arbetet är att säkerställa
behovet av skydd för kulturhistoriskt värdefulla miljöer, vilket
bör utredas i samband med kommunal planering.

MKM

Plan för kulturmiljön i Värnamo kommun med gällande
kulturmiljöunderlag, Värt att Värna 2000, utgör ett
styrdokument med strategier och ställningstaganden för
kulturmiljövården i kommunen som ska uppdateras
under varje mandatperiod.
För tre av kommunens riksintresseområden för
kulturmiljövård bedöms det finnas ett speciellt behov att
bevaka intressena i planering och lovgivning. Dessa är
Finnvedens Folkland, Rydaholm samt riksintresset Nydala
kloster. För Nydala kloster ser kommunen ett särskilt behov av
att för framtiden säkra de värden som utgör kloster- och
herrgårdsmiljön så oförvanskade som möjligt. Området har
förutom stora kulturhistoriska värden även stora värden för
besöksnäringen och området utgör ett betydelsefullt besöksmål
med utvecklingspotential.
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Planeringsstrategin har en koppling till
de nationell miljömålet, God bebyggd
miljö, Ett rikt växt och djurliv

Läs mer om kulturmiljöer i Värnamo
kommun: Värt att Värna, Kulturmiljöutredning för Värnamo kommun, 2000.

Läs mer om kommunens arbete med kulturmiljöer i Plan
för kulturmiljöer i Värnamo
kommun, antagen i KF 201804-26.
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3.2.1 Ställningstaganden
Bevara och utveckla kulturmiljön

•

Kommunen ska alltid beakta och följa Plan för kulturmiljön i
Värnamo kommuns strategier och ställningstaganden i alla
ärenden, planer, bygglov och projekt som berör kulturmiljövården.

•

Kommunen ska verka för de olika former av skyddsvärda kulturmiljöer bland annat byggnadsminnen, som förekommer i kommunen
inom nuvarande gränser och som redovisas i översiktsplanens
planeringsunderlag. Vid nytillkommande bebyggelsemiljöer samt
ändringar av befintlig bebyggelse ska särskild hänsyn tas till respektive kulturmiljös värden.

Läs mer om kommunens
kulturmiljövårdsintressen i:
Planeringsunderlag, kap 8
Bebyggelse & offentlig
service, sid 101

7.

10.

Läs mer om kulturmiljöriksintressen i kommunen i:
Planeringsunderlag kap 10,
Riksintressen sid 114

4.
8.
5.

2.

11.
12.
6.

1.
3.
9.
Kartan visar områden i kommunen
av riksintresse för kulturmiljön.
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3.2.2 Ställningstaganden
Bevara och utveckla kulturmiljön: Riksintressen
Riksintresse

Mellankommunaltintresse

*

1. Dannäs
2. Finnvedensfolkland

Kommunen
Ställningstagande

Gislaved

*

Särskilts ställningstagande på grund av konflikterande
intresse samt vid behov förslag på framtagande av
diverse underlag som klargör vilken hänsyn RI kräver. Ev.
övriga bestämmelser, regleringar m.m. av riksintresseområdet.
Friluftslivsriksintresse, Naturreservat
För riksintresset ser kommunen ett särskilt framtida
behov av att säkra de värden som utgör riksintressets
värden. Kommunen ska verka för att ny tillkommande
bebyggelse noga anpassas till omgivande landskap och
äldre bebyggelse samt att ombyggnad av äldre bebyggelse
sker med varsamhet. Utvecklingsfrågor inom riksintresset
ska ske i samverkan med Gislaveds kommun och
Jönköpings länsstyrelse.
Friluftslivsriksintresse, Naturvårdsriksintresse
Naturreservat, Natura 2000
Naturreservat, naturvårdsriksintresse

3. Getaryggarna

*

4. Hindsen

*

5. KällundaÅminne

*

Riksintresset är planlagt med områdesbestämmelser,
med bland annat varsamhetsbestämmelse och en utökad
lovplikt.
Naturvårdsriksintresse, Naturreservat Natura 2000

6. Nya
Åminne

*

Riksintresset är planlagt med detaljplan

7. Nydala
kloster

*

8. NästaKärda

*

För riksintresset ser kommunen ett särskilt framtida
behov av att säkra de värden som utgör riksintressets
värden. Kommunen ska verka för att området planläggs
med områdesbestämmelser i syfte att bevara och utveckla
klostermiljön som helhet och de föreliggande
kulturvärdena för området.
Riksintresset är för den del av området som berör av
tätorten Kärda detaljplanelagd.

9. Rydaholm

*

10. Södra
Vissöby

*

11. Sötåsa by

*

12. Vallerstad

*

För riksintresset ser kommunen ett särskilt framtida
behov av att säkra de värden som utgör riksintressets
värden. Områdets lokalisering i nära anslutning till
Rydaholm kan på grund av ett högt exploateringstryck
och tätortsutveckling komma att påverkas. Kommunen
ska i vidare planering och genom framtagande av relevant
underlag verka för att ny tillkommande bebyggelse inte
inverkar negativt på riksintressets värden.

Naturvårdsriksintresse

* Värnamo kommun ska verka för kulturmiljöriksintresset genom att i planering och lovgivande
skydda detta från åtgärder som kan ha en negativ påverkan och verka för åtgärder som har en positiv
inverkan, inom de gränser och enligt den värdebeskrivning som redogörs för i översiktsplanens
planeringsunderlag. Vid behov ska kommunen verka för att reglera området genom att ta fram
kommunala reservat, områdesbestämmelser eller genom annat för ändamålet lämpligt verktyg.
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3.3 Planeringsstrategi:
Med fokus på skola och utbildning
Syftet med planeringsstrategin är att visa med vilka
viljeinriktningar kommunen vill säkerställa unga i kommunen
en god framtid och i det långa loppet för näringslivet tillgång
till kompetens. Planeringsstrategin behandlar ställningstaganden
avsedda för att utveckla den fysiska miljön för de yngre
målgrupperna av kommunens befolkning. Dessa målgrupper
är av stor betydelse för kommunens framtid. En betydelsefull
aspekt för fokusområdet om en attraktiv kommun är att det ska
vara attraktivt att ha barn och vara barn i kommunen.

MKM

Genom att vid planering, lovgivning och exploatering verka för
trygga, jämlika och tillgängliga, allmänna miljöer kan
kommunen skapa förutsättningar för attraktiva livsmiljöer för
barn och unga men även för kommunmedborgare generellt. Det
är både skolornas utemiljö och inomhusmiljö som är
betydelsefulla för att ge våra barn och unga de bästa
förutsättningarna och den bästa utbildningen.
Det är av stor betydelse att utemiljön inte kompromissas bort
när vi förtätar våra tätorter. Forskning visar att tillgång till
ändamålsenliga förskole- och skolgårdar spelar en viktig roll för
barns och ungas bildning och i deras sociala och fysiska
utveckling.
Skolor och förskolor som ligger utanför de större tätorterna har
ett stort värde för utvecklingen av landsbygden och för att
behålla den befolkning som vill bo och verka där. Denna service
är en nyckelaktör för en levande landsbygd.
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Planeringsstrategin har en koppling till
de nationella miljömålet, God bebyggd
miljö

3.3.1 Ställningstaganden
Med fokus på skola och utbildning
•

Kommunen ska i sin planering möjliggöra för att förskolor och
skolor ska kunna utvecklas och expandera på sikt. I samband med
planering av större, nya bostadsområden och inom
omvandlingsområden ska mark avsättas för förskola och skola.
Behovsanalyser och markreservation ska göras tidigt i
planprocessen.

•

Kommunen ska vid planering och lokalisering av nya förskolor
och skolor verka för att dessa förläggs inom gång- och/eller
cykelavstånd från omgivande bostäder och i kollektivtrafikstråk
med goda möjligheter att hämta och lämna sina barn på ett
trafiksäkert sätt.

•

Utomhusmiljö för kommunens låg- och mellanstadieskolor,
förskolor och fritidsverksamheter ska kunna erbjuda skugga
och inte vara bullerutsatta. Storleken på gården kan eventuellt
kompenseras av trafiksäker tillgång till närbeläget naturområde.
Utomhusvistelsen ska ge möjlighet till lek och pedagogisk
verksamhet både i planerad miljö och i naturmiljö.

•

Värnamo kommun ska vid ny- och ombyggnationer av förskolor
och skolor i planeringen minst utgå från rådande vägledning,
riktlinjer för utformning och vad som utgör tillräcklig friyta per
barn. Kommunen ska inte ha som ambition att bara uppfylla rådande riktlinjer utan överträffa dem.

•

Värnamo kommun ska verka för att utveckla utomhusmiljön för
kommunens högstadieskolor och fritidsgårdar. Målet med dessa
miljöer ska vara att möjliggöra för eleverna att på ett tryggt och
meningsfullt sätt sysselsätta sig under skoltid, men även på
fritiden.

•

Kommunen ska verka för att upprätthålla landsbygdsskolor med
god kvalité både i utbildning och i den sociala miljön. Dessa
skolor har en viktig roll för kommunens landsbygdsutveckling.

•

Kommunen ska verka för att det ska vara attraktivt att studera i
Värnamo kommun genom att verka för ett brett utbud av
gymnasieprogram, för Campus Värnamos utveckling och för att
Gummifabriken ska vara ett regionalt utbildningscentrum.
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3.4 Planeringsstrategi:
Omsorgsfull, trygg och
hälsosam kommun
Syftet med planeringsstrategin är att visa med vilka
viljeinriktningar som kommunen vill skapa en omsorgsfull och
trygg kommun där en god hälsa är betydelsefull. Utöver
ställningstaganden för folkhälsa tar planeringsstrategin upp
ställningstaganden för hur kommunen vill uppnå en fysisk
tillgänglig kommun och en kommun där alla ska kunna känna
sig trygga.
Många hälsoproblem som fanns tidigare, till exempel
tuberkulos har minskat medan andra har ökat, bland annat
hjärt- och kärlsjukdomar och fetma och det finns tydliga
skillnader i hälsa mellan olika grupper i samhället.
Ohälsosamma levnadsvanor och annan ohälsa kostar samhället
stora summor. Vid planering av den fysiska miljön bör därför
jämlik hälsa och hälsofrämjande val beaktas så att individens
självklara och enkla val också är det mest hälsosamma valet.

FOLKHÄLSA

Sverige har en nationell folkhälsopolitik där det övergripande
målet är att skapa samhällsenliga förutsättningar för god hälsa
för hela befolkningen. Värnamo kommun fokuserar i sin
översiktsplanering på de faktorer i den fysiska livsmiljön som
kan påverka folkhälsan positivt. Ställningstaganden som är
positiva för folkhälsa förekommer i flera olika
planeringsstrategier i översiktsplanen. Några
ställningstaganden lyfts speciellt fram här, andra till exempel om
utbyggnad av cykelvägar som befolkningen kan använda och
därmed öka sin fysiska aktivitet tas upp i planeringsstrategin för
ett Balanserat trafiksystem

TRYGGHET OCH TILLGÄNGLIGHET

Dessa aspekter är både två sidor av ett mynt men har även
aspekter som skiljer dem åt. En förutsättning för många i vårt
samhälle att känna trygghet är att den fysiska miljön är
tillgänglig och utformad för att tillgodose olika människors
behov av anpassning.
Ett samhälle utan polarisering, där stadsdelar är väl integrerade
och där invånarna känner tillhörighet och samhörighet har goda
förutsättningar att också vara ett upplevt tryggt samhälle.
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3.4.1 Ställningstaganden
Omsorgsfull, trygg och hälsosam kommun

VÅRD OCH OMSORG
•

Kommunen ska i planering möjliggöra för länssjukhuset Värnamo
sjukhus att utvecklas och expandera.

•

Kommunen ska i sin planering göra plats för primärvården och
möjliggöra för att denna ska kunna utvecklas och expandera.

FOLKHÄLSA
•

Kommunen ska alltid beakta och följa Plan för friluftslivs
strategier och ställningstaganden i alla ärenden, planer, bygglov
och projekt som berör friluftsliv och folkhälsa.

•

Kommunen ska i samband med planering undersöka behovet av
ytor för motion och idrott med målet att alla invånare ska ha tillgång till lokala idrottsanläggningar, motionsspår, promenadslinga
och dylikt i sitt närområde.

•

Kommunen ska i sin fysiska planering verka för att utveckla
mötesplatser för spontan lek, rörelse och motion. Dessa platser
ska utformas och lokaliseras ur ett jämlikhets- och
jämställdhetsperspektiv lämpligt läge.

TRYGGHET OCH TILLGÄNGLIGHET
•

Värnamo kommun ska verka för trygghet, säkerhet, tillgänglighet
och orienterbarhet i det offentliga rummet och i trafikmiljön,
exempelvis genom belysning, utformning och utomhusmöblering.

•

Värnamo kommun ska bland annat genom beslutsgivande verka
för att nybyggda bostäder och offentliga byggnader med
tillhörande utomhusmiljöer ska ha god tillgänglighet för alla,
både som fysisk miljö och inte minst ur trivsamhets- och
trygghetsaspekter.

•

Kommunen ska vid fysisk planering verka för att lokalisera, inventera och uppmärksamma mentala och fysiska barriärer samt för
att dessa begränsas och undviks. Samhällsservice som kan ha en
integrerande funktion ska om möjligt lokaliseras i
lägen, mellan stadsdelar och bostadsområden.
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3.5 Planeringsstrategi:
Mänsklig kommun med plats för alla
Syftet med planeringsstrategin är att redogöra för med vilka
viljeinriktningar kommunen vill göra plats för alla medborgare
och skapa det medmänskliga Värnamo, som är en stor del i den
kommunala visionen. Planeringsstrategin tar upp med vilka
ställningstaganden man vill skapa attraktiva bostäder för alla
samt ställningstaganden för hur kommunen i den
fysiska miljön ska uppnå jämlikhet, jämställdhet och integration
samt hur kommunen vill bejaka barns perspektiv av den fysiska
miljön.

MKM

Planeringsstrategin har en koppling till de nationella miljömålet,
God bebyggd miljö

BOSTADSFÖRSÖRJNING

Enligt lagstiftningen ska varje kommun genom framtagande av
riktlinjer planera för bostadsförsörjningen i kommunen.
Bostadsförsörjningsplanen ska verka för en bostadsmarknad för
alla medborgare. Kommunerna ska säkerställa och främja
tillgången till bostäder som är tillräckligt stora, ekonomiskt
överkomliga och av godtagbar standard i en god livsmiljö.
Värnamo kommuns aktuella bostadsförsörjningsplan avser
perioden 2016-2020 och är såväl en lägesbeskrivning om
boendet i kommunen, som ett underlag för framtida utveckling
och en beskrivning av vilka behov kommunen ser för framtiden.
Alla medborgare ska ha samma möjlighet till bra, fullvärdiga
bostäder. En förutsättning för detta är att den demografiska
utvecklingen med fokus på särskilt boende följas upp
kontinuerligt inför planering av nya bostäder. Detta ger
förutsättningen för att tillgodose behovet av bostäder för till
exempel äldre med vårdbehov och personer med
funktionsvariation.
I framtiden spås ett minskad behov av särskilt boende för
gruppen äldre trots att denna grupp kommer växa betydligt.
Detta beroende på en allt friskare befolkning som i större grad
kommer kunna bo kvar hemma och även i större utsträckning
kommer få vård i hemmet. Ett undantag är gruppen med någon
form av demens som även framledes kommer ha behov av
särskilt boende.
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Läs mer om kommunens
bostadsförsörjning:
Bostadsförsörjningsplan för
perioden 2016-2020

INTEGRATION, JÄMLIKHET OCH JÄMSTÄLLDHET

Jämställdhet handlar om att kvinnor och män som ska ha samma
möjlighet att forma samhället och sina egna liv medan jämlikhet
är att alla människor oavsett ursprung, sexualitet, religion med
mera i vårt samhälle har samma värde och rättigheter. Ur ett
strategiskt planeringsperspektiv kan jämställdhet och jämlikhet
handla om att sträva efter ett trafiksystem som prioriterar
kollektivtrafik och gång- och cykeltrafik då dessa trafikmedel
större grad nyttjas av socioekonomiskt svagare grupper i
samhället.
Integration medför jämlikhet. Integration förutsätter ömsesidig
respekt och förståelse mellan människor och en förutsättning för
förståelse är att vi skapar samhällen och livsmiljöer där vi möts.
Ett samhälle med god integration är en tillgång för idérikedom,
inspiration och tillväxt.

BARNPERSPEKTIVET

FN: s konvention om barns rättigheter innebär att barn och
ungdomar ska få del av sina rättigheter genom att barnets bästa
beaktas vid alla beslut som rör barn, att barnets rätt till liv och
utveckling ska säkerställas till det yttersta av samhällets förmåga
samt att barnet har rätt att säga sin mening och få den
respekterad. Barnperspektivet innebär en analys av barnets
perspektiv i förhållande till rådande villkor och är inte barnens
egna perspektiv.
Barn och ungdomars livsmiljö spelar en viktig roll för
utveckling och hälsa och för att de ska vara tillgodose
målgruppens behov ska de vara säkra, trygga, erbjuda
stimulans och goda möjligheter för lek. Om hänsyn tas till barn
och ungdomars hälsa och livskvalité vid planering och
exploatering, -exempelvis genom att verka för närhet till
grönmiljöer och för fler gång- och cykelvägar som stimulerar till
fysisk aktivitet tillskapas livsmiljöer som är attraktiva utifrån de
flesta medbo gares perspektiv.
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3.5.1 Ställningstaganden

Mänsklig kommun med plats för alla

BOSTADSFÖRSÖRJNING
•

Kommunen ska vid försäljning av kommunal mark och inför
exploatering av bostadsändamål, sträva efter en blandning av
bostadstyper, storlekar och upplåtelseformer, där det är möjligt
och önskvärt.

•

Kommunen ska genom planering verka för att särskilt boende
för äldre, gruppbostäder och servicebostäder ska lokaliseras i
anslutning till andra bostäder, i kollektivtrafiknära lägen och med
fördelning över hela kommunen.

•

Kommunen ska i vidare planering särskilt beakta behovet av
boende för demenssjuka. En grupp som i framtiden spås komma
bli större.

•

Kommunen ska i vidare planering särskilt verka för behovet av
boende för den växande gruppen äldre i kommunen som inte
kräver omsorg men trygghet och viss service, behov av bostäder.

•

I servicenära lägen och med god tillgång till kollektivtrafik, runt
om i kommunen ska nybyggnation av små och stora lägenheter
med god tillgänglighet prioriteras. Detta för att möta behoven
från: den växande gruppen äldre, yngre personer med
funktionsnedsättningar och av familjer där någon av
familjemedlemmarna har en funktionsvariation.

•

För att öka Värnamos attraktivitet som studentstad ska
kommunen verka för nya studentbostäder i attraktiva och
kollektivtrafiknära lägen. Värnamo kommun ska även kunna
erbjuda tillgänglighetsanpassat studentboende.

•

Värnamo kommun ska verka för höjd medvetenhet och beredskap
för att det i framtiden kan komma behövas utrymme för ett ökat
mottagande av nyanlända flyktingar.

INTEGRATION, JÄMLIKHET OCH JÄMSTÄLLDHET
•
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Värnamo kommun ska i planering och lovgivande verka för att
fler mötesplatser av varierade slag skapas och utvecklas runt om i
kommunen. Kommunen ska främja goda initiativ och nya koncept
för mötesplatser. Människors olika erfarenheter och behov ska
beaktas vid planering och utformning av dessa platser.
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•

Kommunen ska genom tidiga dialoger samt genom att aktivt
pröva nya kanaler och arbetssätt verka för en utveckling av
dialogmetoder för ett brett och representativt deltagande i
samhällsbyggnadsprocessen.

•

Kommunen ska verka för att ta fram metoder för att utvärdera
och analysera nuläget för jämlikhetsfrågor. Syftet är att dessa ska
användas i vidare planering för att uppmärksamma och verka för
en jämlik fysisk utveckling av kommunen.

BARNPERSPEKTIVET
•

I planering och bygglovsgivande ska kommunen verka för att
barnvänliga livsmiljöer ska finnas i både ny och befintlig
bebyggelse. Kommunen ska verka för en god tillgång och
tillgänglighet till lekytor, naturområden och parker/allmänningar.

•

I kommunen ska det finnas ett väl utbyggt och ur barns
perspektiv anpassat gång- och cykelnät. I vidare planering för
trafik ska säkra skolvägar vara en prioriterad fråga med målet att
barn ska kunna ta sig till skola och fritidsaktiviteter utan vuxnas
sällskap.
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3.6 Planeringsstrategi:
Kommun med plats för kultur
Syftet med planeringsstrategin är att visa med vilka
ställningstaganden som kommunen ska arbeta för och främja
kultur i Värnamo kommun samt förtydliga kulturens betydelse
och funktion i den fysiska miljön.

MKM

Kultur är en viktigt komponent i att utveckla en attraktiv och
hållbar kommun och i att utveckla attraktiva bostadsorter.
Kulturutbud värderas högt hos många och utbudet kan vara en
faktor som avgör var man väljer att bosätta sig.
Bibliotek kan fungera som garant för förmedling av kunskap och
fakta, tillgängliga för alla oavsett inkomst och bakgrund. Detta
blir allt viktigare när sociala medier och samhället svämmar
över med olika syn, livsåskådningar och politiska inriktningar.
Biblioteken kan också fungera som mötesplats där olika åsikter
tillåts brytas mot varandra, en plats för det goda samtalet dit alla
kan komma och respekteras. Kulturen kan fungera som en
brobyggare som ökar förståelsen för varandra och ett verktyg
för att vidga vår världsbild och bli mer toleranta som människor.
Kulturen som medel för att berika våra liv, stimulera våra
sinnen och må bättre. En tolerant kommun som berikar är en
mer attraktiv boendeort.
Gummifabriken och Vandalorum är viktiga för att flytta fram
Värnamos positioner som kulturkommun på ett nationellt plan.
Gummifabriken är samtidigt så mycket mer än
kultur- byggnaden bär på en idé om kulturens roll som kreativ
motor i samhällsbygget och förkroppsligar tron på en ljus
framtid för Värnamo kommun. Gummifabriken som idé är en
symbol för Värnamo kommuns vision om att vara den mänskliga
tillväxtkommunen.
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Planeringsstrategin har en koppling till
de nationella miljömålet, God bebyggd
miljö

3.6.1 Ställningstaganden
Kommun med plats för kultur

•

Kommunen ska i planering verka för att de fysiska möjligheterna
för biblioteksverksamhet runt om i kommunen ska finnas kvar,
utvecklas och värnas. Nya initiativ och samarbeten ska
uppmuntras och man ska verka för att biblioteksverksamheten
ska vara tillgänglig för alla.

•

Kommunen ska i fysisk planering och lovgivande uppmuntra
kultur i den offentliga miljön, särskilt där mötesplatser stärks eller
skapas. Kommunen ska vidare stödja och uppmuntra kulturella
inslag och konstnärlig förnyelse, exempelvis i form av temporära
utställningar och tillfällig arkitektur i den fysiska miljön.

•

Kommunen ska verka för att Gummifabriken ska ha funktionen av
ett regionalt och kommunalt kulturcentrum.

•

Kommunen ska verka för Vandalorum som en nationell
betydelsefull kulturinstitution samt för dess möjlighet att
utvecklas och tillgängliggöras.

•

Kommunen ska ha en strategisk plan för kultur som beaktar den
ökade befolkningens behov av kultur och redogör för strategier
för utveckling av kommunens kulturutbud. Kommunen ska i
vidare fysisk planering och beslutsgivande förhålla sig till planen.
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3.7 Mark- och vattenanvändningskarta
för fokusområdet Attraktiv kommun

Kranstätort
Landsbygdsort
Tätort
Värnamo centralort
med 3 km omnejd

B

Bibliotek

S

Landsbygdsskolor

V

Vandalorum

K

Nydala kloster

C

Campus, Gummifabriken

U

Bredastens utvecklings-/stationsområde

¥

Tätortsband
Landsbygdslinjen
LIS-områden
Landsbygd
Riksintresse kulturmiljövård
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5

10 km

3.7.1 Förklaringar till mark- och vattenanvändningskartan
för fokusområdet Attraktiv kommun

B

V

C
S

K
B

Centralort, delregionalt centrum, kommunikationsnav och
huvudsaklig generator för kommunens tillväxt. Bebyggelseutveckling ska främst ske inom nuvarande tätortsgräns, med
hänsyn till människors livsmiljö. CentralortenStillåts även växa
geografiskt utanför tätortsgränsen.
Centralortens omland, den del av landsbygden som är starkt
påverkad av staden -cirka 3 kilometer från tätortsgränsen. För
att slå vakt om tätortens långsiktiga utvecklingKska förändringar
inom omlandet främst ske genom planläggning för att kunna
styra utvecklingen på ett medvetet och strategiskt vis och värna
om tätortsnära rekreationsområden med mera.
Tätort i tätortsbandet, större serviceorter i kommunen där basU skola, livsservice - offentlig och kommersiell, såsom förskola,
medel ska finnas idag och i framtiden. Förtätning inom befintlig
ortsstruktur. Kollektivtrafik ska finnas med god turtäthet.
Tätortsbandet, kommunens huvudsakliga kommunikationseffektiva stråk, - utefter väg 27. En cirka 3 kilometer bred zon från
vartdera håll om vägens mittlinje anses omfatta tätortsbandet.
Bebyggelseutveckling styrs till tätortsbandet och dess befintliga
bebyggelsegrupper och tätorter. Kollektivtrafikförbindelser ska
vara effektiva och ha en god turtäthet.

S

U
V

Kranstätort, huvudsaklig bostads- och pendlingsort till centralort. Viss service, ska finnas idag och i framtiden. Kollektivtrafik
med god turtäthet eftersträvas och goda cykelvägsförbindelser
till centralorten. Förväntad ökad befolkning. Förtätning främst
inom befintlig ortsstruktur och inom 400 meter till
K
kollektivtrafiknod.

C

Landsbygdsort. Servicenod med viss samhällsservice och andra
funktioner. Ort med stor betydelse för omgivande landsbygd.
Saknar god tillgänglighet till tätortsbandet. Förväntas behålla
nuvarande befolkningsmängd. Förtätning inom nuvarande ortsstruktur.
U
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V

K

B

S

C

U
K

V

Landsbygd, merparten av kommunens yta och omfattar flera
bebyggelsegrupper och byar. Ny bebyggelse lokaliseras intill
befintlig och med hänsyn till landskap och strukturer. Bebyggelsetrycket varierar men förväntas generellt vara lågt utanför
Värnamo stads omland.

C stråket Nydala-Värnamo-ÅminLandsbygdslinjen, utefter
ne-Hånger -Dannäs ska kommunen i första hand verka för att
upprätthålla och effektivisera allmänna kommunikationer och
service. Strategiskt stråk för en långsiktig landsbygdsutveckling.

U

LIS-område, område inom strandskyddat läge som anses lämplig
att pröva för kompletterande bebyggelse för bostads-, verksamhetsändamål i syfte att gynna en landsbygdsutveckling.
Riksintresse för kulturmiljö, riksintresse där kommunen ser ett
behov av ställningstagande, Nydala herrgård och klostermiljö,
Rydaholm samt Finnvedens folkland. För övriga kulturmiljöer av
riksintresse se planeringsunderlag.

B

V

Vandalorum,

B
Landsbygdskola

Bibliotek

B

S
CS

V

V
B
K

V

K

B

C

C
V
U

C

U

Campus, Gummifabriken

Bredastens utveckling/stationsområde

C
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3.8 Konsekvenser av fokusområdet Attraktiv kommun
Läs mer om planförslagets
konsekvenser: Konsekvensbeskrivning av översiktsplan - Mitt
Värnamo 2035.

Ett antal aspekter har sammanfattats och bedömts vara mer
framträdande än andra vilka behandlas och bedöms i en
värderos där de jämförs med 0-alternativet. Dessa aspekter är:
•
•
•
•
•
•
•
•

Hållbar
bebyggelseutveckling

Utsläpp av
växthusgaser

Natur- och
vattenmiljö

Hållbar bebyggelseutveckling
Naturmiljö/ekologiska tjänster och vattenmiljö
Klimatpåverkan/utsläpp av växthusgaser
God livsmiljö
Kultur och kulturmiljö
Areella näringar
Rekreation och friluftsliv
Folkhälsa och delaktighet

Kommunens ställningstagande att satsa på Värnamo tätort och
ett tätortsband längs väg 27 där bebyggelseutvecklingen ska
koncentreras och samhällsservice prioriteras, är ett sätt att kunna
utveckla och bibehålla en attraktiv kommun. Det kan dock få
negativa konsekvenser för utveckling och samhällsservice i de
delar av kommunen som inte ligger i eller nära detta stråk.
Landsbygdslinjen kan vara en strategi som delvis kan väga upp
denna konsekvens.
Ur ett klimat- och utsläppsperspektiv är det positivt att
koncentrera bebyggelsen i tätorter och till speciella stråk där
man kan satsa på att bygga mer miljösmart och få
samordningseffekter på flera områden såsom ene gianvändning,
VA-lösningar, kortare resvägar och bättre och tätare
kollektivtrafik. Det ger även positiv e fekt på folkhälsan då man
kan satsa på gång- och cykelstråk, motionsspår,
idrottsanläggningar och andra utomhusaktiviteter.
Samhällsservice och utbildning gynnas då man kan satsa på och
behålla landsbygdsskolorna i de områden som ligger i eller nära
tätortsbandet.
Utpekande av områden för landsbygdsutveckling i strandnära
lägen (LIS-områden) utgör indirekt ett skydd för andra
strandnära områden då utvecklingen styrs mot dessa områden.
Det medför en möjlighet för en mer konsekvent bedömning
av annan byggnation på landsbygden. Kommunen har många
sjöar och vattendrag där stränder och strandnära områden inte är
exploaterade. Därför bedöms det rimligt att några få begränsade
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Förtätning av bebyggelse
Energi- och klimatsmart bebyggelse
Planera för blandstaden
God gestaltning av bebyggelse
Hänsyn till befintliga värden

Möjliggöra för utveckling av
besöksnäring
Satsning för handelscentrum
Satsning på kulturliv
Ökad tillgänglighet till naturen

Rekreation
och friluftsliv

Hållbar
bebyggelseutveckling

Utsläpp av
växthusgaser

God planering för framtida
befolkningsstruktur
Utveckling av cykelvägar
Fritidsaktiviteter
Utbildning
Folkhälsa
Ekonomiska aspekter
och
delaktighet
Arbeten
Tillgänglighet

Möjliggör för närodling
Grönsstruktur
Bevara stadsnära naturomården
Natur- och
Peka ut LIS-områden
vattenmiljö
MKN för vatten
Sammarbeten med andra aktörer över gränsen
Anpassa till klimatförändringar/vattenfrågor
Vatten- och avloppsfrågor

Teckenförklaring

God livsmiljö
Möjliggöra för gångvägar, cykelvägar
och för kollektivtrafik
Skapa tillgänglighet och trygghet
Reducera buller

Kulturmiljö
och kultur
Areella
näringar

Skydda värdefulla miljöer
Utveckling av kulturlandskaper
Risk för igenväxning av kulturlandskapet
Utveckla kulturcentrum

Behåll möjlighet till lokal matproduktion
Hushållning med jordbruksmark

Axel som har en framträdande
betydelse för planförslagets uppfyllelse
av fokusområdet, Goda kommunikationer.
Redogör för planförslagets grad
av uppfyllnad för respektive axel.
Redogör för nollalternativet, nu
gällande översiktsplan
förhållande till planförslaget.
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Förtätning kring centra med
goda kommuniaktioner
Möjliggöra för kollektivtrafik
och pendling till andra orter
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områden som uppfyller vissa specifika krav avsätts för möjlig
exploatering och samhällsutveckling. Varje enskilt ärende kan
kräva speciella krav på utredningar exempelvis
naturinventeringar eller utredningar avseende VA-lösningar.
De flesta utpekade LIS-områdena ligger förhållandevis nära
mindre samhällen som kan gynnas av ökande
befolkningsunderlag. De medför en bättre tillgänglighet till
strandnära områden för rekreation och friluftsliv när
kommunikationerna till områdena förbättras. Strandnära boende
anses vara ett attraktivt boende som kan öka kommunens
attraktionskraft och livskvalitén hos invånarna.
Hållbar
bebyggelseutveckling

Rekreation
och friluftsliv

Natur- och
vattenmiljö

Kultur och
kulturmiljö

Det finns även en del negativa e fekter från byggnation i
strandnära områden. En är att belastningen på närliggande
ytvatten i form av ökad avrinning från hårdgjorda ytor kan
öka vilket riskerar att föra med sig föroreningar. Kommunala
VA-lösningar saknas av naturliga skäl i dessa områden (vilket i
vissa fall riskerar att påverka miljökvalitetsnormerna för
vattenförekomster). Andra negativa aspekter är att produktiv
skogsmark exploateras och att de enskilda transporterna ökar.
Kommunens önskan att bevara de befintliga kulturmiljöerna och
att främja riksintresseområdena för kulturmiljövården och stödja
en utveckling av dess kvalitet på ett varsamt sätt bevarar och
förstärker syftet med riksintressena. Detta kan medföra en
positiv utveckling av besöksnäringen och turismen i dessa
områden och kan även bidra till att stärka den lokala
samhörigheten i bygden vilket bidrar till ekonomisk utveckling,
ökad folkhälsa och deltagande i den offentliga diskursen. Vården
av kulturmiljö kan även stärkas genom att särskilda
kulturintresseområden upprättas. Det kan finnas en liten risk
för överexploatering av vissa populära kulturmiljöer i samband
med viss typ av fritidsaktivitet som exempelvis kan låta mycket.
Risken bedöms dock som liten.
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Kommunens fokus på skola och utbildning är positiv ur flera
aspekter. Utbildning och lärande främjar folkhälsomålet om
delaktighet och en god skola med goda förutsättningar bidrar
även till goda och trygga uppväxtvillkor.
Utvecklingsmöjligheterna för kommunens unga ökar med en
god tillgång på utbildning och det gynnar även de lokala
företagens möjlighet att rekrytera ny arbetskraft och att
utvecklas.
Kommunens uttalade ambition att decentralisera
utbildningen och satsa på många mindre skolor lokaliserade i de
mindre orterna är en viktig del för att få och behålla en levande
landsbygd. Detta kan även vara en möjlighet för samlokalisering
av kommunal service på landsbygden som exempelvis offentliga
bibliotek i skolorna. När det finns en skola i byn ökar
attraktiviteten att bo där vilket även medför att annan
samhällsservice kan finnas kvar och utvecklas på landsbygden.
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Folkhälsa
och
delaktighet

God livsmiljö
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Hållbar
bebyggelseutveckling

Folkhälsa
och
delaktighet

God livsmiljö

Hållbar
bebyggelseutveckling

Ökad tillgänglighet till offentliga platser och inrättningar och
genom utformningen av det offentliga rummet kan trygghet och
delaktighet bland kommunens invånare ökas. Inriktningen att
alla invånare ska ha tillgång till idrottsanläggningar,
motionsspår, promenadslingor och dylikt i sitt närområde bör
medföra positiva effekter på folkhälsan och välbefinnandet och
möjligheten att leva ett fysiskt aktivt liv. Det finns dock en risk
att flickors fritidsintressen prioriteras lägre än pojkars i och med
satsning på idrottsanläggningar. Dessa blir mest ekonomiska om
man satsar på bollsporter och liknade.
Tillgång och tillgänglighet till bostäder främjar ekonomisk och
social trygghet genom satsning på attraktiva bostäder för alla.
Att verka för att en blandning av olika bostadstyper, storlekar
och upplåtelseformer i samma områden och ambitionen att
tillvarata alla människors delaktighet och inflytande i samhället
genom dialogmetoder ger en god möjlighet att uppnå en god
bebyggd miljö med god möjlighet till integration, jämlikhet och
jämställdhet och ett samhälle med trygga och friska invånare.
Planens huvudsakliga strategi för bebyggelseutvecklingen är
styrd till väg 27, det så kallade tätortsbandet. Strategin föranleder en möjlig problematik i och med att allt fler tillfarten ri keras att skapas samt trafikbelastning ökar vilket kan förorsaka
problem speciellt vid redan idag känsliga punkter i trafiksyst met, såsom i cirkulationsplatser påväg in till Värnamo. Likaså
kan strategin att bygga i stråk orsaka en ökad risk för bullerutsatt
bostadsbebyggelse.
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4. Planeringsstrategier för fokusområdet Goda Kommunikationer
Kapacitetsstark, tillförlitlig
och väl utbyggd kommunikation
Ett balanserat transportsystem		
Gång och cykel
Cykelvägar mellan tätorterna
Kollektivtrafik

Kollektivtrafik inom kommunen

Höghastighetsjärnvägen			
Utveckla noder och stråk
Noder
Stråk
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4.1 Planeringsstrategi:
Kapacitetsstark, tillförlitlig och
väl utbyggd kommunikation

MKM

Planeringsstrategin har en koppling
till de nationella miljömålet,
God bebyggd miljö

Läs mer om kommunens beslut
om att 100% invånarna ska erbjudas fiberanslutning till 2020:
Beslut 165 §220 KF §114

Syftet med planeringsstrategin är att visa med vilka
ställningstagande som kommunen vill arbeta för att utveckla
och säkerställa data- och telekommunikationerna för att gynna
näringsliv och inte minst för att trygga en levande landsbygd i
Värnamo.
Tillgång till bredband är redan idag en förutsättning för att ta
del av samhällsservice och vara delaktig i samhället. Redan idag
sker stor del av skolans kommunikation och undervisning
digitalt, ett exempel för framtiden är att en stor del av vården
sannolikt kommer att ges på distans och med digital
kommunikation. För att alla människor ska kunna ta del av
samhällsservice på ett jämlikt sätt och för att företag ska kunna
utvecklas i alla delar av kommunen kräver det att alla hushåll
och verksamheter måste vara uppkopplade.
En stor del av landsbygden i Värnamo kommun har
fiberanslutning redan idag. I samtliga av kommunens mindre
orter finns fiber och fibernätet byggs hela tiden ut. Kommun
har beslutat att alla senast 2020-12-31 ska erbjudas bredband
via fiber och medel har avsatts för detta. 100% kommer till 2020
erbjudas anslutning men alla kommer inte att välja att ansluta
sin fastighet vilket medför att arbete kvarstår innan alla hushåll i
kommunen har en fiberanslutning
I framtiden spås i enlighet med den nationella
bredbandsstrategin betydelsen av och behovet av mobilt
bredband och wifi att fortsätta öka. Mobilkommunikation är
redan idag i och med utbyggnaden och täckningen av 3G och 4G
ett bra komplement. Fiber spås dock av de flesta för
överskådlig framtid – att ha högre kapacitet och för
kommuninvånarens behov av uppkoppling fortsatt vara
överlägset.
Den femte generationens mobilnät, 5G, handlar om mer än
högre hastighet och större kapacitet. Fokus är inte i första hand
hushållen utan i första hand industri, transporter och
samhälle och till att styra komplicerade processer.
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4.1.1 Ställningstaganden
Kapacitetsstark, tillförlitlig och väl utbyggd kommunikation
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•

Kommunen ska verka för att alla hushåll och verksamheter ska ha
möjlighet till kapacitetsstarkt och tillförlitligt bredband. Ett fiberbaserat bredbandsnät är för överskådlig framtid den mest
lämpliga lösningen för kommunens IT-kommunikation.

•

Kommunen ska verka för att täckningen för mobilt bredband i
kommunen ska vara av god kvalité i områden där människor och
verksamheter befinner sig.

•

Värnamo kommun ska verka för att såväl eldistribution som
tele- och datakommunikation utförs på ett stabilt sätt och möter
de ökade kraven på robust och driftsäker distribution och kommunikation.
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4.2 Planeringsstrategi:
Ett balanserat trafiksystem
MKM

Planeringsstrategin har en koppling till
de nationella miljömålet, God bebyggd
miljö, Frisk luft och Begränsad klimatpåverkan

Syftet med planeringsstrategin är att visa med vilka
viljeinriktningar kommunen vill arbeta för att uppnå ett
hållbart trafiksystem och vilken infrastruktur för transportslag
som ska vara prioriterad i den fysiska utvecklingen av
kommunen. Om persontransporter som påverkar klimat och
hälsa i mindre utsträckning premieras i planering och lovgivning
förbättras möjligheten för dessa trafikslag vilket ökar
förutsättningarna till en ökad andel hållbara resor.
Planeringsstrategin tar utöver ställningstagande för
persontransporter på järnväg och väg även upp förtydligande
ställningstaganden för kollektivtrafik samt gång- oc
cykelvägars utveckling i kommunen. Planeringsstrategin behandlar även godstrafik som sker på väg och järnväg
Kommunen har ett övergripande ansvar för planeringen, oavsett
vem som är fastighetsägare, väghållare eller ansvarar för
kollektivtrafiken. Kommunen kan ha önskemål om utvecklingen,
peka ut behov, nödvändiga åtgärder och så vidare. Fastighetsägarna, väghållarna och Trafikmyndigheten med fler ansvara
däremot för finansiering och genomförandet och måste därför
vara med i planeringen för att uppnå en önskad utveckling.
Värnamo kommun ska ha en plan med strategier och
prioriteringar för att uppnå en hållbar trafikutveckling i
kommunen. En betydelsefull del i planen ska vara kommunens
strategi för hållbart resande. Till hållbart resande räknas främst
gång-, cykel- och kollektivtrafik.

GÅNG- OCH CYKELTRAFIK INOM TÄTORTEN
Teckenförklaring
Verka för ny cykelväg.
Verka för ny cykelled.

±

Verka för förbättrade möjligheter att
cykla och gå i respektive landsbygdsort.
Befintlig cykelväg.

0

Illustrativ karta som visar hur kommunen vill verka
för en utbyggnad av cykelvägar.

5

10km

Gång och cykel som kommunikationsmedel är de mest
miljövänliga och jämlika färdsätten som dessutom främjar
folkhälsa och stadsliv. Detta medför att dessa transporter bör ges
hög prioritet vid planering och exploatering i kommunen.
Gångtrafikens styrka är förflyttningar upp till 2 km, en cirka 2
minuters promenad. Detta gör att trafikslaget passar för
transporter inom kommunens samtliga mindre tätorter och i
stora delar av Värnamo stad. I mindre tätorter och
landsbygdsorter hänvisas gångtrafikanten till vägkanter och
vägrenar vilket kan upplevas mindre trafiksäkert. Avstånd på
cirka 5 km, eller cirka 20 minuter är cykeltrafikens styrka. Detta
innebär att de flesta avstånd inom Värnamo stad och inom
övriga tätorter är lämpade för cykeltransporter.
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CYKELTRAFIK MELLAN TÄTORTERNA

Cykel kommer i framtiden få en ökad betydelse som
trafikslag när vi behöver ställa om till en ökad andel
hållbara resor. Hälften av Sveriges bilresor är kortare
än 5 km vilket är en konkurrenskraftig sträcka att cykla
även tidsmässigt. Cykling är även ett trafikslag med
goda förutsättningar mellan tätorter och på landsbygden
där avståndet är längre.
Mellan tätorterna i kommunen finns därför potentia
för arbetspendling på cykel i upp till cirka 10 km, eller
30-40 minuters cykelfärd. Den tekniska utvecklingen
av elcykeln har inneburit att de möjliga pendlingsavstånden för cykling har ökat betydligt och numer anses
ett pendlingsavstånd på mellan 15-20 km med elcykel
som möjlig. För att cykling mellan tätorterna ska öka
krävs bland annat att cykelmöjligheterna längs med
statliga vägnätet ökas.

Göteborg

Jönköping

2016
Värnamo

Växjö
Halmstad

Göteborg

Jönköping

Borås

2026

Som ett komplement till en utbyggnad av separata
cykelvägar kan vara vägvisning av allmän väg lämpad
för cykling. Syftet med dessa vägvisade cykelleder
skulle kunna vara att på ett kostnadseffektivt sätt verka
för cykling som kommunikationsmedel även på
sträckor med en litet underlag.
Utbyggnadsgraden av cykelvägar utanför kommunens
tätorter är mycket låg och samtidigt på flera sträckor
något som efterfrågas av medborgarna. Som en del i
ett långsiktigt strategiskt arbete bör ett huvudnät av
cykelvägar utvecklas. Huvudnätet bör i första hand
tillkomma i enlighet med kommunens målbild för
bebyggelseutvecklingen, -i tätortsbandet utefter väg
27, mellan centralorten och dess kranstätorterna samt
mellan närliggande större bebyggelsegrupper utefter
de större vägarna, 127 och 151 och Värnamo stad. För
dessa sträckor bedöms underlaget vara som störst och
avstånden cykelbara.

Borås

Värnamo

Växjö
Halmstad

Linköping

Göteborg

Jönköping

Borås

2035

Värnamo

Växjö
Halmstad
Malmö

Teckenförklaring
Illustrativ figur över den funktionella arbetsmarknadsregionen
med kollektivtrafik och hur kommunen ska verka för att den ska
utvecklas under planperioden.

Funktionell arbetsmarknadsregion
med kollektivtrafik, restid < 1h
Utökat antal avgångar med restid < 1h 15min
Utökat antal avgångar med restid 2 h
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BILTRAFIK

Idag är bilen det överlägset populäraste färdmedlet i Värnamo.
Trafikslaget är flexibelt och bekvämt och på lägre sträckor de
mest tidseffektiva. Samtidigt finns flera nackdelar i form a
buller, trängsel, luftföroreningar, hälso- , trafikrisker och
barriäreffekter. Bilens teknikutveckling, exempelvis genom
energieffektivitet och mer miljövänliga drivmedel, minskar en
del av bilens negativa konsekvenser på samhället men inte alla.
Teknikutvecklingen fokuserar i första hand inte på ett minskat
bilinnehav vilket är en avgörande förutsättning för att
trafikytorna ska användas e fektivare.
Bilen är och kommer under lång tid att vara en viktig del för
en levande landsbygd då alternativ i stor utsträckning saknas
samtidigt som konsekvenserna är som störst i tätorterna. Bilen
bör endast användas för de resor där den faktiskt behövs och inte
för resor som kan ersättas med andra trafikslag som vanligtvis är
sträckor upp till 5 km.

REGIONAL KOLLEKTIVTRAFIK

Läs mer om kollektivtrafik:
Planeringsunderlag, kap 9
Kommunikation, sid 106

Arbetskraftsförsörjning är en viktig fråga för Värnamo
kommun och likaså för Region Jönköpings län. Forskning visar
att människors benägenhet att pendla till arbete och utbildning
ökar markant om restiden kan hållas till 45-60 min enkel väg. En
funktionell arbetsmarknad med kollektivtrafik är med andra ord
det område som kan nås inom denna tidsram. Genom att verka
för effektivare och bättre kommunikation så kan den
funktionella arbetsmarknadsregionen växa och fler kan nå en
större arbetsmarknad.
En del av arbetet för att uppnå denna regionförstoring är att
aktivt samverka på regional och mellankommunal nivå. Viktigt
är att aktivt verka för att kollektivtrafiken får ökad turtäthet,
konkurrenskraftiga restidskvoter gentemot biltrafiken och
mycket hög pålitlighet mellan viktiga målpunktsförbindelser.
En annan del är utvecklingen av hållplatsernas identitet och
utformning samt miljöerna kring hållplatserna, -att verka för
hela resan. En avgörande del för att öka kollektivtrafikresandet,
utöver tidigare nämnda delar, är arbetet med
beteendepåverkande åtgärder vilka måste ske tillsammans med
kommun och regionen. Det är även viktigt med attraktiva
parkeringsmöjligheter för cykel och bilar vid så kallade
bytespunkter/noder och likaså möjligheten att parkera i närheten
av
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hållplatserna utmed de regionala kollektivtrafikstråken. Det är viktigt att kollektivtrafik ka
vara ett konkurrenskraftigt alternativ till bilen
såväl på kommunens landsbygd som mellan
dess tätorter och regionalt.

LOKAL KOLLEKTIVTRAFIK

Arbetskraftsförsörjningen är inte enbart av
betydelse på regional nivå utan naturligtvis är
det viktigt även på en lokal nivå och
mellankommunal nivå. Näringslivet i
kommunen kännetecknas bland annat av många
stora och medelstora företag som är spridda till
flera av kommunens tätorte , vilket medför ett
potentiellt behov på den lokala
kollektivtrafiken. Den lokala kollektivtrafike
består i Värnamo dels av ett antal busslinjer
som kompletteras på vissa sträckor med
tågtrafik.

Jönköping

151
GNOSJÖ

27

Utmed tätortsbandet är kollektivtrafiken
utbyggt relativt effektiv redan men kommunen
vill även lyfta i sin planering det tvärgående
stråket, landsbygdslinjen från Vrigstad, via
Nydala och Fryele som efter Värnamo leder
mot Åminne och Hånger till Dannäs och vidare
till Ljungby kommun. Utefter landsbygdslinjen
vill kommunens verka för ökad attraktivitet
genom bland annat förbättrade allmänna
kommunikationer. Landsbygdslinjen är ett steg
i att verka för att bättre koppla samman
GGVV-regionen med höglandskommunerna
och ska ses som ett långsiktigt, strategiskt
utvecklingsstråk av betydelse för landsbygden
och landsbygdsutvecklingen för kommunen.

60

127
Sävsjö

SKILLINGARYD
VRIGSTAD
HILLESTORP

GISLAVED

NYDALA

152
ANDERSTORP

Inte bara för näringslivets arbetspendling är
den lokala kollektivtrafiken betydelsefull utan
även för kommuninvånarnas tillgång till
privat- och offentlig service. Kollektivtrafiken
är en viktig tillgång i kommunens attraktivitet
och landsbygdens utvecklingsmöjligheter. En
viktig målgrupp är barn och unga. För deras
möjlighet att självständigt kunna röra sig
mellan skola, fritid och vänner spelar lokal
trafik stor roll.

E4

HÖRLE

KULLTORP

FRYELE

LANNA
REFTELE

153

OHS
BREDARYD

KÄRDA VÄRNAMO
FORSHEDA
GÄLLARYD*

ÅMINNE
BOR

TORSKINGE
TÅNNÖ

HÅNGER
DANNÄS

HORDA

RYDAHOLM

ALVESTA

VÄXJÖ

LJUNGBY

Teckenförklaring
>30 dubbelturer/dygn

> 1000 invånare

> 10 dubbelturer/dygn

600-1000 invånare

> 4 dubbelturerturer/dygn

300- 600 invånare

< 4 dubbelturerturer/dygn

0- 300 invånare

endast
skolresor, eller
anropsstyrd trafik
* Inberäknat Gällaryd omlands invånarantal.

Illustrativ karta som visar invånarantalet i kommunens
orter och turtätheten med buss och tåg inom kommunen och de orter
i grannkommunerna med fler än 1000 invånare Analysen är ungefärlig och har gjorts med hjälp av sökmotorn, resrobot.se
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CENTRAL KOLLEKTIVTRAFIK

För att svara upp till de behov som tillväxten skapar tillsammans med
behovet av att svara på regionala och nationella mål krävs ett väl
fungerande stadsbusslinjenät i Värnamo. Genom att öka andelen som
reser kollektivt kan både ekologi och ekonomi sparas, men framförallt ger samutnyttjandet av transportmedel att stora gatytor som
tidigare reserverades för bilen stället kan användas till bättre ändamål
än exempelvis parkering eller genomfartsled.
Hälften av alla bilresor understiger sträckan 5 km. Dessa sträckor
kan i stor utsträckning ersättas med hållbara trafikslag, exempe vis kollektivtrafik, cykling eller promenad. Värnamo centralort har
ett modernt stadsbusslinjenät som i större omfattning behöver öka
sin andel av det totala resandet för att begränsa trängsel och antalet
fordonsrörelser i centralorten. Kopplingen mellan kollektivtrafikens
resandeökningar ska tydligt kunna visa positiva effekter i antalet fordonsrörelser men också minska bilberoendet i de delar där bostadsförtätning kommer att ske.
Kollektivtrafiken ska för många vara ett enkelt- och konkurrenskra tigt färdmedelsval för resor till och från, arbetsplatser, skola, kulturoch fritidsaktiviteter, privat- och offentlig service samt centrumnära
handel. Utöver koppling mellan ökat kollektivtrafikresande och
antalet fordonsrörelser i trafiksystemet finns andra betydelsefull
fördelar. Dit räknas bland annat barn och ungas samt nyanländas
möjlighet att självständigt kunna röra sig mellan skola, fritid, arbetsplatser och vänner.

GODSTRAFIK

En stor del av godstrafiken idag sker på vägar och med långtradare.
Dessa transporter är en förutsättning för näringslivet och andra verksamheter och ger även i sig sysselsättning.
Transportfordon är samtidigt stora, bullrar, genererar luftföroreningar
och bidrar till utsläppet av växthusgaser. En viktig aspekt i att
uppnå ett hållbart transportsystem är att verka för effektiviseringar av
godstrafiken och för alternativ som ur miljöhänseende är fördelaktigt.
För Värnamo kommuns del innebär det bland annat att verka för att
godstrafiken till större grad sker på järnväg samt genom att verka för
en utlokalisering av den centralt belägna rangeringsverksamheten.
Norr om Värnamo kommun i Skillingaryd, Vaggeryd kommun finns
godsterminalen Båramo. Terminalen har ett logistiskt fördelaktigt
läge med goda expansionsmöjligheter.
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4.2.1 Ställningstaganden
Ett balanserat transportsystem

•

Kommunen ska alltid beakta och följa Plan för Trafik i Värnamo
kommun och de prioriteringar och strategier som framgår av den
i alla ärenden, planer, bygglov och projekt som berör trafikfrågor.

•

Kommunens ska i trafikplaneringen ta hänsyn till barn-,
jämställdhet-, säkerhet-, och tillgänglighetsperspektivet.

GÅNG- OCH CYKELTRAFIK INOM TÄTORTEN
•

Cykelvägar och gångvägar skall ses som infrastruktur för ett
betydelsefullt kommunikationsalternativ och kommunen ska i
planering, lovgivande och exploatering verka för en ökad andel
hållbara resor.

•

Kommunen ska i all planering betrakta gångtrafik och cykeltrafik
som två olika trafikslag med olika förutsättningar och behov.

•

Kommunen ska verka för att viktiga målpunkter inom tätorter ska
kunna nås med gång- och eller cykelväg, att befintliga gång- och
cykelvägar ska stärkas och nya skapas med god standard och
säkerhet.

•

Kommunen ska verka för att man i landsbygdsorterna på ett
säkert sätt ska kunna cykla och gå längs med och över
genomfartsvägarna.

•

Kommunen ska verka för att attraktiva och strategiskt lokaliserade
cykelparkeringslösningar ska etableras med fokus på att byte mellan cykel och kollektivtrafik ska underlättas. Cykelparkeringar ska
planeras och prioriteras tidigt i plan- och
bygglovsprocessen.

CYKELTRAFIK MELLAN TÄTORTERNA
•

Kommunen ska i vidare planering och i samverkan med
Trafikverket och andra väghållare verka för nya cykelvägar och för
att vägvisa cykelleder av god standard och säkerhet mellan kommunens tätorter. Prioritering och strategi för utbyggnaden ska
framgå av Plan för trafik.

•

Kommunen ska verka för att kommunens tätorter och viktiga
målpunkter i grannkommunerna långsiktigt ska bindas samman
av cykelvägar. Prioritering och strategi för utbyggnaden ska
framgå av Plan för trafik.
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BILTRAFIK
•

Kommunen ska genom att i planering verka för strategiskt belägna
infartsparkeringar, parkeringshus och pendlingsparkeringar möjliggöra
för ett minskat bilberoende.

•

Kommunen ska i planering verka för ett minskat bilberoende och en
minskad biltäthet i kommunens tätorterna genom att invånarna ska ges
goda möjligheter att välja andra transportmedel än bilen.

•
•

Kommunen ska i vidare planering ta fram differentierade riktlinjer för antalet
parkeringsplatser avseende bilar och cyklar och som förhåller sig till
bebyggelsens art och olika kommundelars förutsättningar. Olika
mobilitetstjänster ska ha en betydelse.

REGIONAL KOLLEKTIVTRAFIK
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•

Kommunen ska arbeta för att interregionalt och regionalt kollektivt
resande ska stärkas. Destinationsfokus ska läggas på tillgängligheten till
regionscentran, storstadsregionerna Stockholm-Mälardalen, Göteborg
och Malmö- Öresundsregionen samt kommunikationerna till flygplatser.

•

Värnamo kommun ska i samverkan verka för att kollektivtrafik utmed
väg 127 mellan Värnamo-Sävsjö-Vetlanda återupptas.

•

Värnamo kommun ska i samverkan verka för att effektivisera
möjligheten att resa kollektivt mellan Rydaholm och Ljungby.

•

Kommunen ska verka för en förbättrad kommunikation med
kollektivtrafik mellan Växjö - Värnamo - Jönköping. Förbindelserna ska
utgöra ett attraktivt resalternativ och målet ska vara att restiden mellan
Värnamo och Växjö ska understiga 30 minuter samt mellan Jönköping
och Värnamo understiga 45 minuter.

•

Kommunen ska verka för en bibehållen och förbättrad järnvägskommunikation med kollektivtrafik mellan Halmstad- Värnamo- Nässjö.

•

Kommunen ska verka för en förbättrad järnvägskommunikation med
kollektivtrafik på Kust-till Kustbanan med fler avgångar och kortare
restid.
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LOKAL KOLLEKTIVTRAFIK
•

Kommunen ska verka för förbättrade kollektiva kommunikationsmöjligheter mellan kranstätorterna och Värnamo stad.

•

Kommunen ska i vidare planering och i samverkan verka för utbyggnad
och effektivisering av kollektivtrafik för landsbygdslinjen,
Nydala-Värnamo-Hånger-Dannäs

•

För orter med fler än 300 invånare finns det underlag för kollektivtrafik.
Kommunen ska verka för att upprätthålla en turtäthet med mer än 5
dubbelturer per dygn.

•

För orter med fler än 600 invånare ska kommunen verka för att
upprätthålla en turtäthet med kollektivtrafik med mer än 10 dubbelturer
per dygn.

•

Mellan orter med mer än 1000 invånare finns det underlag för en tätare
kollektivtrafik. Kommunen ska verka för att dessa stråk trafikeras med
10-30 dubbelturer per dygn.

CENTRAL KOLLEKTIVTRAFIK
•

Kommunen ska verka för att kollektivtrafikens upplevs attraktiv genom
hög turtäthet, attraktiv restidsfaktor samt hög pålitlighet så att det blir
lätt och enkelt att välja kollektivtrafiken i större utsträckning.

•

Kommunen ska i planering verka för att antalet bilresor och bilrörelser
kopplas till kollektivtrafikens resandeökning.

GODSTRAFIK
•

Kommunen ska i fortsatt planering verka för att dagens
rangeringsverksamhet i centrala Värnamo stad utlokaliseras till ett läge
inom eller utanför kommunen.
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4.3 Planeringsstrategi:
Utveckla stråk och noder
Syftet med planeringsstrategin är att visa med vilka
ställningstaganden som kommunen ska arbeta för att utveckla
effektiva, hållbara och attraktiva noder och stråk. Noder avser
knutpunkter, omstigningsplatser där det finns möjlighet att byta
trafikslag, såsom parkeringa , station och hållplatser. Det är av
stor betydelse att befintliga och nya node , där bland annat
tågtrafik, långfärdsbussar och regional busstrafik, fektivt
ansluter till gång- och cykelvägar och lokal kollektivtrafik

MKM

Planeringsstrategin har en koppling till
de nationella miljömålet, God bebyggd
miljö, Frisk luft och Begränsad klimatpåverkan
Läs mer om vägar och järnvägar i kommunen: Planeringsunderlag, kap 9 Kommunikation, sid 109

Definitionen av stråk är i detta fall sträckan som tillryggaläggs
mellan noder eller andra målpunkter i kommunen. Dessa stråk
kan utgöras av exempelvis vägar och järnvägslinjer.

NODER

Stationer och hållplatser utgör för en hållbar utveckling
strategiska platser. De är dessutom attraktiva både för
näringslivet och boende på grund av den tillgänglighet genom
buss-, och tågförbindelser som dessa platser medför. Det är
viktigt att ta vara på den potential som de befintliga noderna ha .
De stationer i kommunen som bland annat på grund av bristande
underlag har tvingats lägga ner kan i framtiden göra potentiellt
värdefulla, strategiska platser.
En annan form av nod är den ytkrävande, allmänna
parkeringsplatsen som bland annat är betydelsefulla för de
större tätorternas handel, service och näringsliv men även för de
som har svårt att använda andra färdmedel. Ytorna i tätorten är
begränsade och olika anspråk konkurrerar om markytan. Det är
därför viktigt att de allmänna parkeringarna används för
besökare och inte boende och arbetspendlare.

STRÅK

Värnamo ligger ur ett logistiskt perspektiv på en strategisk plats
i en knutpunkt mellan både stora vägar och
järnvägslinjer. Det strategiska läget har en stor betydelse för
kommunens utveckling idag och satsningar på dessa stråk skulle
innebära ökad utvecklingspotential för kommunen.
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Karta som visar lokaliseringen av kommunens befintliga
pendlingsparkeringar och i vilka möjliga lägen kommunen
vill verka för en utveckling av parkeringar under
planperioden. Mörkt lila symboliserar befintlig parkering,
0
5
10km
ljust lila planerad.
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±

4.3.1 Ställningstaganden
Utveckla stråk och noder
NODER
•

Kommunen ska verka för en utveckling av Värnamo stads centralstation.
Järnvägsstationen ska vara en attraktiv knutpunkt och mötesplats med hög
tillgänglighetsstandard och möjlighet till god anslutning till
höghastighetsjärnvägens station som vid dess tillkommande ska utgöra
kommunens resecentrum.

•

Kommunen ska i vidare planering verka för en god tillgänglighet till
regionala målpunkter såsom sjukhuset, Värnamo järnvägsstation och
Gummifabriken som förekommer i kommunen.

•

Rörstorp järnvägsstation utgör en outnyttjad resurs. Stationen ska i vidare
planering av centralortens utveckling beaktas och dess potential i
omställningen mot ett hållbart trafiksystem nyttjas mer effektivt.

•

Centralstationen och Rörstorp i Värnamo stad samt stationen i Rydaholm och
Bor är riksintressen för kommunikation. Kommunen ska verka för att syftet för
riksintressena tillgodoses vid planering.

•

RI

Läs mer om
riksintressen för
kommunikation i;
Planeringsunderlag, kap
10 Riksintressen, sid 130

RI

Läs mer om
riksintressen för
kommunikation i;
Planeringsunderlag, kap
10 Riksintressen, sid 130

Järnvägsstationen i Alvesta är ett betydelsefullt mellankommunalt intresse för
Värnamo kommun då den är närmsta länk till södra stambanan. Kommunen
ska i planering värna och slå vakt om tillgängligheten till stationen.

STRÅK
•

Kommunen ska aktivt arbeta för att kapacitet och standard höjs på
järnvägssträckan mellan Halmstad-Värnamo-Nässjö.

•

Kommunen ska aktivt arbeta för att kapacitet och standard höjs på
Vaggerydsbanan, Jönköpingsbanan - verka för en modernisering och att
elektrifiera järnvägssträckan.

•

Europaväg 4, väg 27, väg 25 samt Kust- till Kustbanan och länsjärnvägen
Jönköping-Värnamo, Vaggerydsbanan är riksintressen för kommunikation.
Kommunen ska verka för att syftet med riksintressena tillgodoses.

•

Kommunen ska verka för att väg 27 blir en nationell stamväg med förbättrad
framkomlighet, standard med därtill tillkommande skyddsavstånd. Delsteg för
denna utveckling är att verka för att förbifart Bor genomförs.

•

Kommunen ska i planering och lovgivning verka för det funktionellt prioriterade vägnätet utpekat av Trafikverket och länsplansupprättarna. Detta vägnät
utgörs förutom av de vägar utpekade som riksintressen också av väg 151,
väg 152 och väg 846. Framkomligheten för den regionala, gods- kollektiv och
persontrafik för dessa vägar ska värnas och åtgärder som kan påverka framkomligheten negativt, exempelvis nya anslutningar, ska minimeras.
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4.4 Planeringsstrategi:
Höghastighetsjärnvägen
Syftet med planeringsstrategin är att uppmärksamma betydelsen
för Värnamo kommun av höghastighetsjärnvägens eventuella
etablering i kommunen samt med vilka ställningstaganden
kommunen ska arbeta för att höghastighetsjärnvägen ska ge
bästa hållbara utdelning för kommunen.

MKM

Utbyggnaden av Sveriges första höghastighetsjärnväg, som är
en av Sveriges största infrastrukturella satsningar kommer
påverka kommunens utveckling och utvecklingen av Värnamo
stad. Redan vid utbyggnaden av Götalandsbanan mellan
Stockholm och Göteborg kommer stationen i Jönköping få stor
betydelse för kommunens kommunikationer. Avseende
byggnationen av Europabanan, den del av höghastighetsjärnvägen som ska förbinda Stockholm med Malmö och vidare ut i
Europa kommer naturligtvis ha en stor inverkan på kommunen
då denna planeras genom kommunen och för ett stationsläge i
Värnamo stad.
Redan idag påverkas stadens utvecklingsplaner av planerna för
höghastighetsjärnvägen och staden måste redan idag förhålla sig
till denna. Det är av stor betydelse att kommunen och staden ska
kunna fortsätta växa och utvecklas parallellt och samstämmigt
med höghastighetsjärnvägen. Det är därav av vikt att kommunen
följer den nationella planeringen och uppdaterar den
kommunala planeringen efter denna.

Illustrativ skiss som visar på lokaliseringen av kommunens utvecklingsområde för ny perifer station på
Värnamo stads sydöstra sida, samt höghastighetsjärnvägens riktning genom kommunen.
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Planeringsstrategin har en koppling till
de nationella miljömålet, God bebyggd
miljö, Frisk luft och Begränsad klimatpåverkan

Läs mer om höghastighetsjärnväg:
Planeringsunderlag, kap 9 Kommunikation, sid 108

4.4.1 Ställningstaganden
Höghastighetsjärnvägen

•

Kommunen ska verka för en etablering av höghastighetsjärnvägen
genom att i översiktsplanen peka ut Bredastensområdet (så kallat
sydsvenska-krysset) som utvecklingsområde för nytt perifert
stationsläge i enlighet med överenskommelsen för
Sverigeförhandlingen samt genom att visa på den nya järnvägens
principiella sträckning förbi Värnamo stad.

•

Vid en framtida etablering av perifer höghastighetsstation ska
kommunen verka för att denna blir kommunens resecentrum samt för
en effektiv och attraktiv koppling till Värnamo centralstation.

•

Kommunen ska verka för en god planberedskap i syfte att ta till vara
möjligheter och för att hantera konsekvenserna av
höghastighetsjärnvägen. Det är ett viktigt stadsbyggnadsprojekt för
Värnamo stad som kommer behövas kompletteras med exploateringar
och utveckling av närområdet.

•

Kommunen ska vid planering och exploatering verka för förbättrade
och ökade anslutningsmöjligheter till höghastighetsjärnvägen.
Nationell-, regional- och lokaltrafik, ska effektivt ansluta ny station.
Mellankommunala anslutningsmöjligheter samt gång- och cykelvägar
och lokal kollektivtrafik ska särskilt beaktas.

•

Kommunen ska verka för det framtida riksintresset
höghastighetsjärnvägen och för förverkligandet av delen Europabanan
från Jönköping till Helsingborg/Malmö och vidare mot Köpenhamn.

RI

Läs mer om
riksintressen för
kommunikation i;
Planeringsunderlag, kap
10 Riksintressen, sid 130
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4.5 Mark- och vattenanvändningskarta
för fokusområdet goda kommunikationer

'
Á

Ny perifer höghastighetsjärnvägsstation

Mot Ljungby

Ny höghastighetsjärnvägs sträckning

!

Förbättrade cykelmöjligheter
Ny sträcka för kollektivtrafik
Effektivisera kollektivtrafiken
Effektivisera kollektivtrafiken mellan Rydaholm och Ljungby
Utlokalisering av rangerbangård
Framtida Sydostlänk, 27:an, och förbifart Bor
Landsbygdslinjen, Nydala-Värnamo-Hånger-Dannäs,
effektivisera allmänna kommunikationer.

Pendlingsparkeringar
Befintliga
Framtida

¥

Järnväg
Kust till kustbanan
Nässjö - Halmstad

Cykelsträckor
Befintlig cykelväg
Ny cykelled
Ny cykelväg

0
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5

10 km

!
4.5.1 Förklaringar till mark- och vattenanvändningskarta för
!
fokusområdet goda kommunikationer

Á
'

!

Á
'
Á
'
!
!

Á
'

Ny station för höghastighetsjärnväg,
Europabanan och Kust- till kustbanan.
Kommunens framtida centralstation. Ett
perifert, sydöstligt läge om centralorten
med goda förbindelser med befintlig
infrastruktur ska eftersträvas likaså goda
kollektiva- och cykelvägsförbindelser till
centralorten.
Ny höghastighetsjärnväg, pilarna redogör för banans riktning förbi centralorten -den syd-nordliga riktningen genom
kommun.
Utlokalisering av den centralt
belägna rangeringsverksamheten till ett annat läge i kommunen eller utanför.

!

Pendlingsparkeringar, befintliga och
planerade. Kommunen ska verka för att
utveckla de befintliga parkeringarna med
god tillgängligheten till kollektivtrafik
med mera samt för att nya parkeringar
tillkommer i strategiska lägen.

Effektivisera kollektivtrafiken på sträckan
Rydaholm- Ljungby

'
Á

Effektivisera kollektivtrafiken mellan
Värnamo och kranstätorterna, Kärda,
Hörle, Åminne och Tånnö.

Ny kollektivtrafiklinje, utmed 127,
kommunen ska verka för att möjliggöra
kollektivtrafik på sträckan mot
Vrigstad-Sävsjö-Vetlanda.

Á
'Á
'
Á
'
!
!

Förbättrade möjligheter att gå och
cykla utmed huvudvägarna i kommunens landsbygdsorter. Kommunen ska
verka för mer attraktiva och trygga
förutsättningar att gå och cykla i respektive ort.

'
Á
'
Á

Väg 27, kommunen ska verka för
förbättrad standard. Ett steg i denna
utveckling är förbifart Bor.

'
Á

Á
'

Kust till Kustbanan, kommunen ska verka för effektivare pendlingsmöjligheter
på linjen.
Vaggerydsbanan, kommunen ska verka
för järnvägslinjen och att restiderna effektiviseras framför allt mot Jönköping.

!
Nässjö-Halmstad, kommunen ska verka
för järnvägslinjen framtid, ökad
standard och förbättrade
pendlingsmöjlighet.
Ny separat cykelväg, sträckor där
kommunen ska verka för en utveckling
av cykelväg. Mellan tätorter i
tätortsbandet och i Värnamo stads
omland.
Cykelled, sträckor där kommunen ska
verka för att utveckla befintlig allmän väg
till cykelled. Att vidta åtgärder för att höja
trafiksäkerhet samt skyltning.
Befintlig cykelväg.
Landsbygdslinjen, utmed stråket ska
kommunen verka för en utveckling och
effektivisering av allmänna kommunikationer, kollektivtrafik.
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4.6 Konsekvenser av fokusområdet
Goda kommunikationer
Ett antal aspekter har sammanfattats och bedömts vara mer
framträdande än andra vilka behandlas och bedöms i en värderos där de jämförs med 0-alternativet. Dessa aspekter är:
•
•
•
•
•
•

Digital kommunikation
Folkhälsa och delaktighet
Klimatpåverkan/utsläpp av växthusgaser
God livsmiljö
Hållbar bebyggd miljö
Regionala transporter

En viktig aspekt för generellt hållbara transportsystem är att det
finns en tydlig planering och viljeinriktning för hur
transportsystem ska utvecklas och vad som ska prioriteras.
Arbetspendling antas få allt större betydelse både lokalt och
regionalt i framtiden och denna pendling bör i största möjlig
mån ske med kollektiva och miljövänliga transportmedel.
Generellt bedöms den nya översiktsplanen bättre sträva mot
detta.
Snabb och robust data- och telekommunikation finns redan i
samtliga kommunens orter och fortsätts byggas ut
ytterligare. Detta är positivt för delaktighet och jämlikhet i
samhället i stort. Det kan även bidra till möjligheter till bättre
ekonomisk utveckling på landsbygden då snabb
datakommunikation kan ge företag möjlighet att etablera sig
även i glesbygden. Samtidigt kommer denna lösning inte att
ge digital höghastighetskommunikation till alla invånare ute
på landsbygden. De människor som inte lika lätt tar till sig ny
teknik riskerar att få svårare att kommunicera och delta aktivt
i samhället med ökad digitalisering och användning av digitala
tjänster.
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Läs mer om planförslagets
konsekvenser: Konsekvensbeskrivning av översiktsplan - Mitt
Värnamo 2035.

Regionala
persontransporter

Digital
infrastruktur

PLANFÖRSLAG-PLANERINGSUNDERLAG-KONSEKVENSBESKRIVNING

Verka för riksintressen
God planering
Effektivare transportvägar

Digital
infrastruktur

Hållbart bebyggd
miljö

Robust försörjning
Bredbandsförsörjning
Tillgänglighet för alla

Delaktighet
och folkhälsa

Goda lokala kommunikationer
Minskad trafikbuller
God tillgänglighet
Fler pendlingsparkeringar

Regionala
persontransporter

God livsmilijö

Teckenförklaring
Axel som har en framträdande betydelse
för planförslagets uppfyllelse av
fokusområdet, Goda kommunikationer.

Klimatpåverkan

Utveckling av cykelvägar och gångvägar
Lokala kommunikationer
Tillgänglighet/närhet till
noder/knutpunkter
Jämlika transporter
Tillgänglighet för alla

Satsningar på järnväg
Regionalt sammarbete
Regionala busslinjer med täta avgångar
Goda omstigningsmöjligheter

Energieffektiva lösningar
Möjliggör för gående, cykel
och kollektivtrafik.
Utveckla spårtrafik

Redogör för planförslagets uppfyllnad för
respektive axel.
Redogör för nollalternativets förhållande till
planförslaget, den nu gällande översiktsplan.

Hållbar
bebyggd miljö

Klimatpåverkan

God livsmiljö

Delaktighet
och folkhälsa

Kommunens vill satsa på gång och cykel som prioriterade
transportmedel på kortare sträckor upp till ca 20 km. Detta ska
ske genom utveckling av gång- och cykelvägar både inom
tätorter och mellan närliggande tätorter. Kommunen ska främja
anläggande av nya cykelvägar och öka medvetandet om
möjliga cykelstråk genom en tydligare skyltning. Man vill även
satsa på fler cykelparkeringar och omstigningsmöjligheter från
cykel till kollektivtrafik. I planeringssammanhang prioriteras
gång- cykel-och kollektivtrafik före biltrafik.
Cykla och gå är det mest klimatsmarta transportalternativet och
det stärker även folkhälsan och jämlikheten i samhället. Om
fler persontransporter sker till fots eller med cykel, vilket främst
kommer att ske i tätorterna, minskar utsläppen till luft och
mängden buller i stadsmiljön reduceras vilket bidrar till en bättre
och mer hållbar boendemiljö.
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Landsbygdslinjen som lyfts fram med ställningstagandet att
verka för förbättrade kommunikationer påverka landsbygdsutvecklingen utefter stråket positivt. Likaså föreligger det positiva
konsekvenser för den mellankommunala relationen och tillgängligheten till höglandskommunerna och Ljungby kommun.
Längre persontransporter eller pendling bör i största
möjliga mån ske med kollektivtrafik. Kommunen vill satsa på
både utbyggd och mer effektiv lokaltrafik med större turtäthet till
flera mindre orter i kommunen. Lokala kommunikationsnoder
bör bindas samman på ett effektivt sätt och fler
pendlarparkeringar ska anläggas vid hållplatser och stationer.
Där det är möjligt med spårtrafik vill kommunen verka för att
lokala järnvägar rustas upp och utvecklas mot kortare restid och
fler avgångar. Stationer ska tillgänglighetsanpassas och även
några nya stationslägen föreslås.
Ur ett klimat- och utsläppsperspektiv är det positivt att satsa på
kollektivtrafiken och i synnerhet spårbunden trafik. Jämlikheten
ökar när kollektivtrafiken blir effektivare tillgänglighetsanpassas
och möjligheten för lokala företag att rekrytera personal ökar. En
effektivare kollektivtrafik bidrar även till en mer levande
landsbygd då det ökar möjligheten att pendla in till arbete i
städerna.
Viktiga vägar, transportstråk och stationer som utgör
riksintressen eller som kommunen bedömer som extra viktiga
ska prioriteras i planeringen genom säkerhetsavstånd osv.
Detta bidrar bland annat till en mer hållbar bebyggd miljö då nya
fastigheter inte riskerar att utsättas för lika kraftigt buller från
trafiken.
Den planerade höghastighetsjärnvägen ska finna med i
planering av lokal infrastruktur och beredskap ska finnas för att
skapa effektiva transportstråk och förbindelser till det
planerade stationsläget. Detta är positivt för den hållbara
bebyggelsen och det lokala näringslivet genom möjligheten till
längre och effektivare arbetspendling.
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Regionala
persontransporter

God livsmiljö

Hållbar
bebyggd miljö

Klimatpåverkan

Hållbar
bebyggd miljö

Hållbar
bebyggd miljö
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God livsmiljö
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5. Planeringsstrategier för
fokusområdet Utveckla Mark- och
Vattenresurser
Långsiktig hållbar teknisk försörjning		
Dricksvatten
Dagvatten
Avlopp
Eförsörjning

Fokus på återvinning			
Kommun med fokus på förnyelsebar energi		
Bebyggelse

Kommun med plats för vindkraft
En klimatanpassad kommun			
Klimatanpassad bebyggelse

Miljö- och hälsosäker kommun		
Buller och luft
Markföroreningar
Naturresurser

Naturmiljön som resurs
Friluftsliv			
Bevara och utveckla jordbruk- och skogsbruksmarken
Exploatering
Förvaltning
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5.1 Planeringsstrategi:
Långsiktig och
hållbar teknisk försörjning

MKM

Planeringsstrategin har en koppling
till de nationella miljömålen,
God bebyggd miljö, Ingen
övergödning, Levande sjöar &
vattendrag, Grundvatten av god
kvalité och Giftfri miljö

Syftet med planeringsstrategin är att trygga möjligheten att
försörja och sörja för medborgarnas behov avseende vatten,
avlopp, avfall och el både idag och för framtiden.
Planeringsstrategin tar upp ställningstaganden för
dricksvattenförsörjningen, dagvatten, avlopp, avfall och för
eldistributionen.

Kommuner ska ha en vatten- & avloppsplan (VA-plan) som
uppfyller bland annat vattenmyndigheten krav på VA-planering
Läs mer om kommunens
och som ger en helhetsbild av VA-frågorna (dagvatten, avlopp
VA-försörjning: VA-plan, Värnamo
och dricksvatten) i kommunen. Det är av stor betydelse att
kommuns plan för vatten och avlopp
arbeta strategiskt med VA-planeringen och integrerat med
översiktsplanering. Det är viktigt att VA-planeringen förhåller
sig till den mark- och vattenanvändning som översiktsplanen
redogör för, vilka behov bebyggelseutvecklingen innebär för
VA-systemet. Översiktsplanen i sin tur bör förhålla sig till de
brister och behov som VA-planen redovisar.
Värnamo kommun har parallellt med översiktsplanen tagit fram
en VA-plan. Även framledes inför översiktsplanens aktualisering
bör VA-planens ses över.
Plan för vatten och avlopp i Värnamo kommun utgör med
tillhörande VA-strategi, VA-översikt och underlag för
dagvattenhantering ett styrdokument med strategier och
ställningstaganden för vatten- och avloppsfrågorna som ska
beaktas i kommunens fysiska planering.

DAGVATTEN
Läs mer om kommunens
dagvattenhantering i; VA-plan,
Värnamo kommuns plan för vatten
och avloppsförsörjning,
Dagvattenhantering

Dagvattenhantering är en viktig strategisk fråga som inverkar i
hur och var det är lämpligt att planera för bebyggelse i
kommunen. Dagvatten spås precis som dricksvattenförsörjning
påverkas av de klimatförändringar vi står inför med bland annat
fler och kraftigare regn, skyfall. I översiktsplanen kan ko munen verka för att hålla undan bebyggelse från områden som
riskerar att översvämmas och tillskapa ytor och rinnvägar för
vatten.
Kommunen har valt att integrera dagvattenfrågan i kommunens
Plan för vatten och Avlopp i Värnamo kommun, VA-plan bland
annat i form av delen Dagvattenhantering.
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DRICKSVATTEN

Vattenförsörjningen är en av de allra mest betydelsefulla
aspekterna för en kommuns utveckling vilken även spås få en
ökad betydelse i framtiden då dricksvatten spås kunna bli en
bristvara under perioder med torka och låga grundvattennivåer.
Kommunen har en kommunal vattenförsörjningsplan vars syfte
är att säkerställa kommunens framtida dricksvattenförsörjning.
Planen redogör övergripande för vilka naturgivna vattenresurser
som idag och i framtiden bedöms vara betydelsefulla och en
prioritering av dessa.

Läs mer om kommunens
vattenförsörjning: Värnamos
kommunala vattenförsörjningsplan,
antagen 2017-05-24

NYDALA
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GÄLLARYD

ÅMINNE

BOR
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Skyddsområden för vattentäkter
Prioriterade vattendrag
Prioriterade Sjöar PRIO 1
Prioriterade Sjöar PRIO 2
Prioriterade Grundvatten PRIO 1
Prioriterade Grundvatten PRIO 2

Karta som visar prioriterade vattenförekomster samt VSO.
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SPILLVATTEN

Läs mer om kommunens
tekniska försörjning:
Planeringsunderlag, kap 5,
Teknisk försörjning, sid 62

En av de mer betydelsefulla förutsättningarna för att säkra
vattenkvalitén i kommunens vattenförekomster och undvika
hälsorisker är att arbeta för ökad rening och minskade utsläpp
från avloppsvatten både från våra verksamhetsområden och från
enskilda avlopp.

AVFALL
Läs mer om kommunens
avfallshantering: Kommunal
plan för avfallsförebyggande &
hållbar avfallshantering.

Kommunen har under 2017/2018 ingått i ett samarbete med
Gnosjö, Gislaved Värnamo och Vaggeryd (GGVV) och bildat ett
kommunalförbund (SÅM). SÅM har tagit fram ett
samrådsförslag för Avfallsplan, renhållningsordning för samtliga
ingående kommuner. Planen har tagits fram i syfte att uppnå de
krav och mål som har bäring på avfallsområdet. Planen antogs
vid årsskiftet 2017/2018.

ELFÖRSÖRJNING
Läs mer om kommunens
avfallshantering:
Planeringsunderlag, kap 5,
Teknisk försörjning, sid 66

Elförsörjning är en viktig förutsättning för att samhället ska
fungera. Elen distribueras antingen med luftledning eller
markförlagd kabel. För strategisk fysisk planering finns det fler
fördelar med att långsiktigt verka för att markförlägga elkablar i
och i närheten av tätbebyggda områden. Markåtgången är
mindre och likaså eventuella hälsorisker avseende strålning.

Kommunal
Vattenförsörjningsplan

VA-PLAN

Värnamo kommuns plan för vatten och avlopp

VA-PLAN - VA-ÖVERSIKT - DAGVATTENHANDBOK - VA-STRATEGI - VA-ÅTGÄRDSPLAN

Dagvattenhandbok
Värnamo kommuns plan för vatten och avlopp

Antagen av kommunfullmäktige 201x-xx-xx. Gäller från 201x-xx-xx

VA-PLAN - VA-ÖVERSIKT - DAGVATTENHANDBOK - VA-STRATEGI - VA-ÅTGÄRDSPLAN
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5.1.1 Ställningstaganden
Långsiktig och hållbar teknisk försörjning

•

Kommunen ska ha en långsiktig och aktuell plan för VA-utbyggnaden
som ska samordnas med kommunens översiktsplan.

•

Kommunen ska alltid beakta och följa Plan för vatten och avlopp i
Värnamo kommuns strategier och ställningstaganden i alla ärenden,
planer, bygglov och projekt som berör VA-frågorna.

DRICKSVATTEN
•

Kommunen ska i planering och lovgivning verka för att säkerställa
pågående vattentäkter och prioriterade vattenförekomster från
åtgärder och verksamheter som kan skada förekomstens värde för
dagens och framtidens dricksvattenförsörjning.

•

Kommunen ska verka för att strategiskt och långsiktigt klimatanpassa
dricksvattenförsörjningen för att även vid långvarig torka säkerställa
kommunens invånare dricksvatten av god kvalité.

•

Bergåsens anläggning är av riksintresse för dricksvattenförsörjning
och ett mellankommunalt intresse som vi delar med Växjö, Alvesta och
Ljungby kommuner. Den del av anläggningen som riksintresset utgör
och som Värnamo är berörd av är beläget i kommunens södra delar
utmed väg 25. Kommunen ska genom planering och vid exploatering
verka för att riksintresset inte ska påverkas negativt.

•

Kommunen ska i mellankommunal samverkan med
kommuner som har ett intresse för Lagans vattenkvalité som
dricksvatten verka för att upprätta ett formellt forum.

DAGVATTEN
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•

Kommunen ska i vidare planering arbeta för att inventera och säkra
områden för omhändertagande av dagvatten.

•

Kommunen ska i planering, lovgivande och exploatering verka för att
dagvatten och öppna dagvattenanläggningar ska ses som en resurs i
tätorternas bebyggelseutveckling.

PLANFÖRSLAG-PLANERINGSUNDERLAG-KONSEKVENSBESKRIVNING

RI

Läs mer om riksintressen
för dricksvatten i;
Planeringsunderlag, kap 10
Riksintressen, sid 129.

SPILLVATTEN
•

Kommunen ska i planering och lovgivande verka för att ny
bebyggelse inte tillåts där rening av spillvatten inte kan lösas ur
ett miljö- och hälsosynpunkt tillfredsställande sätt.

•

Värnamo kommun ska i planering och lovgivande verka för att
bebyggelse utanför kommunala verksamhetsområden om möjligt
ansluts till det kommunala avloppsnätet. I områden där
kommunalt VA saknas ska enskilda avloppsanläggningar utföras
efter anvisningar från kommunen.

ELFÖRSÖRJNING
•

Kraftledningsnätet med tillhörande anläggningar för 220kV och
400 kV ledningar genom kommunen är av nationell och regional
betydelse för eldistributionen och kommunen ska verka genom
planering och exploatering för att ändrad markanvändning inte
inverka negativt på intresset.

•

Kommunen ska verka för att elledningar där så är möjligt och
framförallt invid bostadsbebyggelse och tätorter grävs ner i syfte
att avlägsna potentiellt ohälsosamma magnetfält och för att
markåtgången är mindre.

AVFALL
•

Kommunen ska alltid beakta och följa de mål och
ställningstaganden som finns i Avfallsplan i alla ärenden, planer,
bygglov och projekt som berör avfallsfrågan.

•

Värnamo kommun ska i planering och lovgivande verka för att
dess invånare ska ges fler möjligheter för återvinning bland annat
genom att en ökad tillgänglighet ska eftersträvas.
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5.2 Planeringsstrategi:
Kommun med fokus på förnyelsebar energi
Syftet med planeringsstrategin är att lyfta energifrågorna och
dess betydelse för framtiden och för kommunens möjlighet att
uppnå en hållbar utveckling. Planeringsstrategin tar upp vilka
viljeinriktningar som kommunen ska arbeta med under
planperioden för att öka andelen förnyelsebar energi samt för
att minska energiåtgången och ställningstaganden för hur ny
bebyggelse ska utföras med syfte att minska energibehovet. Det
eftersträvansvärda målet är en effektiv energianvändning och en
kostnadseffektiv energiförsörjning med låg negativ påverkan på
hälsa, miljö och klimat.

MKM

Kommunen har en plan för hur kommunen som organisation ska
arbeta med miljö, energi och klimatfrågorna. Plan för
Värnamo kommuns miljöarbete redovisar övergripande
ställningstaganden och pekar ut åtgärder inom områden där
kommunen har möjlighet att påverka. Planen syftar till att
minska negativ miljöpåverkan och utgår ifrån egna ambitioner
samt de svenska miljökvalitetsmålen och de globala
hållbarhetsmålen.

BEBYGGELSE

Energifrågan är en viktig fråga på många nivåer i kommunen.
En fråga är energiåtgången för ny bebyggelse och hur
kommunen ska verka för att ny bebyggelse ska utföras för att ge
ett så litet energibehov som möjligt. Om ny bebyggelse i största
möjliga mån förläggs till kommunikationseffektiva stråk och till
befintlig bebyggelse kan transporterna reduceras
Byggsektorn står idag för en stor del av klimatpåverkan.
Utvecklingen av nya byggnadstekniska lösningar där
konstruktionen till stor del utgör hållbara material bland annat
trä reducerar därför klimatpåverkan betydligt.
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Planeringsstrategin har en koppling till
den nationella miljömålet,
Begränsad klimatpåverkan

Läs mer om kommunens
miljöarbete: Plan för Värnamo
kommuns miljöarbete, antagen
i KF 2018-02-22

5.2.1 Ställningstaganden
Kommun med fokus på förnyelsebar energi

•

Värnamo kommun är positiv till förnyelsebara energikällor och ska i
planering verka för en utveckling av dessa. Kommunens förutsättningar
att producera el och värme från förnyelsebara resurser genom
exempelvis fjärr- och närvärme ska tas tillvara och utnyttjas på ett
miljövänligt och effektivt sätt.
Värnamo kommun ska verka för att främja användning av fordon som
drivs med förnyelsebara bränslen bland annat genom att möjliggöra nya
tekniklösningar och eventuellt behov av ny infrastruktur. Tätortsbandet
ska vara prioriterat för utvecklingen.

BEBYGGELSE
•

Vid planering och lokalisering av ny bebyggelse, ska kommunen verka
för att hänsyn tas till respektive områdes lokalklimat för att minska
energiåtgång vid uppvärmnings-, och kylningsbehov samt för ett
minskat transportbehov.

•

Kommunen ska genom att verka för att satsningar på hållbara
byggkonstruktioner och energilösningar i kommunens eget
fastighetsbestånd stå som ett föredöme.
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5.3 Planeringsstrategi:
Kommun med plats för vindkraft
Syftet med planeringsstrategin är att i kommunens översiktsplan
göra en översiktlig bedömning inom vilka områden där
vindkraftsetableringar är olämplig markanvändning och indirekt
redogöra för var kommunen anser att vindkraftsetableringar
efter vidare utredning kan vara lämpligt.

MKM

Värnamo kommun har valt att i översiktsplaneringen peka ut
områden som man från kommunens sida anser är känsliga för
vindkraftsetableringar. Dessa områden är utpekade antingen på
grund av att den landskapstyp som området tillhör anses
oförenligt med vindkraftsetableringar eller om det föreligger
andra intressen som kommunen anser är oförenliga med en
vindkraftverksamhet. Landskapstyper som anses känsliga för
etableringar är småskalig mosaiklandskap såsom ängs- och
betesmark, större sjöar med omgivningar och moss- och
myrmarker.
Genom utpekandet av känsliga områden för vindkraft görs
indirekt också ett urval av områden där det inte föreligger någon
övergripande känslighet. När dessa områden sammanfaller med
enhetliga landskap såsom större produktionskogsområden
bedöms området av kommunen vara mindre känslig för
storskalig exploateringar och där kan kommunen tänka sig att gå
vidare med att undersöka markens lämplighet för
vindkraftsetableringar. Planförslaget har bland annat tagits fram
med Kommuntäckande landskapsanalys (2013) som underlag.
Enligt 3 kap. 8 § miljöbalken ska mark- och vattenområden som
är särskilt lämpliga för anläggningar för energiproduktion så
långt möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra
tillkomsten eller utnyttjandet av sådana anläggningar.
Värnamo kommuns ställningstagande är att för storskaliga,
enhetliga landskapsområden som inte anses vara känsliga för
vindbruk ska kommunen verka för att inga åtgärder ska
tillkomma som i framtiden skulle försvåra en
vindkraftsetablering.
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Planeringsstrategin har en koppling till
den nationella miljömålet,
Begränsad klimatpåverkan
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RI Vindbruk
Områden känsliga för
större vindkraftetablering

¥

Karta som visar områden (skrafferade) i kommunen som är känsliga för
vindkraftsetableringar samt område av riksintresse för vindbruk.
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En förutsättning till att vindkraftverk ska etableras i Värnamo
kommunen är utöver att eventuell påverkan på motstående
intressen kan undvikas eller minimeras är att all tillgänglig,
möjlig teknik i syfte att minska påverkan ska nyttjas.

Dnr 10.2843.200

KOMMUNTÄCKANDE LANDSKAPSANALYS



 Y "

Värnamo kommun är berörd av totalförsvaret riksintresse
avseende Hagshult flygbas influensområde samt stoppområd
för höga objekt. Stoppområdes utbredning påverkar stor del av
kommunen och kommer så länge det föreligger i nuvarande
utbredning försvåra för vindkraftsetableringar också i områden
där kommunen i övrigt inte ser några motsättningar.
I kommunens arbete med tillstyrkan/avstyrkan av
vindkraftsansökningar samt vid handläggning av
anmälningsärenden ska översiktsplanen användas som
utgångspunkt. Vid varje ansökan ska kommunen ta ställning till
en helhetsbedömning inte utifrån enstaka konflikter och värden.
Vindkraftsetableringar i Värnamo kommun ska inte komma i
konflikt med något av följande
1. Hälsa och säkerhet, skyddsavstånd till bebyggelse beroende
på förhållanden och typ av bebyggelse, >1000 m avstånd till
tätort, landsbygdsort och störningskänsliga verksamheter.
Skyddsavstånd till infrastruktur, allmän väg och
järnväg - generellt verkets höjd gånger två. Lämpligt avstånd kan dock variera. I praktiken kan exempelvis längre
avstånd behövas för att klara kravet om 40 dBA vid bostäder.
2. Områden viktiga för samhällsutvecklingen, väg-, och
järnvägsreservat, områden planerade för verksamheter,
bostäder och LIS-områden.
3. Skyddad natur, såsom nationalpark, naturreservat,
biotopskyddade områden och Natura 2000-områden.
4. Naturmiljöer som hyser arter och habitat för
hänsynskrävande djurarter. Arter som enligt nationell
svensk bedömning eller till följd av internationellt åtagande
samt rödlistade arter och regionalt sällsynta arter. Idag
har främst fladdermöss och rovfåglar uppmärksammats.
Skyddsavstånd bör hållas för respektive arters boplatser,
flyttstråk och födosöksområden.
5. Värdefulla kulturmiljöer. Skyddsavstånd >1000 m till
kyrktorn då vindkraftverk kan konkurrera som landmärken
med kyrkor som är av kulturhistoriska intresse och viktiga
för landskapsbilden.
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Läs mer om kommunens landskapsliga förutsättningar för
vindkraft i; Kommunomfattande
landskapsanalys, 2013

6. Lågexploaterade naturmiljöer, i översiktsplan utpekade
stora opåverkade områden samt inom utpekade tysta
områden.
7. Sjöar och deras strandområden, för större sjöar >400 ha ska
avstånd av 500 m upprätthållas mellan verk och strandlinje.
8. Mossar, myr, våtmarker, större sammanhängande
våtmarksområden >200 ha som kan störas vid exploatering
och risk för att landskapsbild kan påverkas.
9. Ängs- och betesmark, småskaligt mosaiklandskap. Ett
avstånd om 100 meter ska upprätthållas.
10. Friluftsliv, områden av riksintresse för friluftslivet i Värnamo
ska undantas vindkraftsetableringar.
11. Mellankommunal hänsyn, hänsyn ska tas till
grannkommuners planförhållande. I plan utpekade
vindkraftsområden, tysta och stora opåverkade områden
ska beaktas.
12. Totalförsvarets riksintresseområde, flygfältet Hagshult
stoppområde för höga objekt
13. Berörda flygplatser och Luftfartsverket är sakägare för civil
luftfart och skall därmed samrådas med innan etablering
av hinder över 20 meter. Värnamo kommuns är berörd av
Växjös och Jönköpings flygplatsers MSA-ytor.
Värnamo kommuns ställningsstagande är att för de områden
som efter prövning visat sig vara lämplig markanvändning
för vindbruk ska nyttjas för det.
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5.3.1 Ställningstaganden
Kommun med plats för vindkraft

VINDKRAFT
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•

Kommunen avstyrker vindkraftsetablering för områden med höga
värden för bland annat friluftsliv, natur, landskapsbild och
bebyggelseutveckling. Dessa intressen anses svåra att förena med
vindkraftsetableringar. Områden där dessa intressen föreligger pekas
därför i planen ut som områden känsliga för vindkraft.

•

Vindkraft har potentialen att öka andelen förnyelsebar
energiproduktion i kommunen. För områden som inte är utpekade som
känsliga ställer sig kommunen positiv till att gå vidare att undersöka
markens lämplighet för vindkraftsetableringar.

•

För de områden i kommunen som inte bedömts som känsliga och som
sammanfaller med en storskalig och enhetlig landskapstyp, ska
kommunen verka för att ny tillkommande bebyggelse lokaliseras i
närheten av befintlig i syfte att inte försvåra områdets
vindbruksförutsättningar.

•

Hänsyn ska tas vid vindkraftsetableringar till grannkommuners
redovisning av områden för vindkrafts-, tysta- och stora opåverkade
områden. Samverkan ska ske över de kommunala gränserna för att se
till fler intressen än kommunens egna.

•

Det förekommer ett område av riksintresse för energiproduktion,
vindbruk i kommunen. Riksintresset är delvis lokaliserat mellan
sjöarna Flåren och Furen. I de delar av riksintresset som är belägna på
ett avstånd 500 m från strandlinjen väljer kommunen att inte ställa sig
bakom vindbruksintresset då kommunen anser att
vindkraftsetableringar är oförenligt med intressen för friluftsliv, natur,
landskapsbild och bebyggelseutveckling.

•

Kommunen ska inom riksintresse för totalförsvarets militära del,
avseende flygfält i Hagshults luftrum, stopp-område för höga objekt,
samråda med Försvarsmakten vid byggnation av objekt över 20 meter.
Utanför stoppområde och inom samlad bebyggelse ska kommunen
samråda med Försvarsmakten vid byggnation högre än 45 meter och
utanför samlad bebyggelse för objekt över 20 meter.

•

Kommunen ska verka för den civila luftfarten och flygplatsers MSA-ytor
(en ca 60km radie från respektive flygplats) genom att i planering och
lovgivande av byggnation/objekt högre än 20 m remittera dessa till
Luftfartverket och berörda flygplatser. För Värnamos kommuns del kan
Växjös och Jönköpings flygplatser vara berörda.
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RI

Läs mer om riksintressen
för energiproduktion i;
Planeringsunderlag, kap
10, Riksintressen sid 129

RI

Läs mer om riksintressen
för totalförsvaret i;
Planeringsunderlag, kap
10, Riksintressen, sid 130

5.4 Planeringsstrategi:
En klimatanpassad kommun

MKM

Planeringsstrategin har en
koppling till den nationella
miljömålet, Begränsad
klimatpåverkan och God
bebyggd miljö

Syftet med planeringsstrategin är att uppmärksamma den
utmaning som vi står inför och visa hur Värnamo kommun ska
möta och hantera de förändringar i klimatet som vi ser idag och
de som vi spår i framtiden. Fram till år 2100 beräknas t
emperaturen stiga med 1,5-7 grader och nederbörden öka
med 10-20%. Arbetet för klimatanpassning berör många olika
aspekter i samhällsbyggandet och vad vi bör ta hänsyn till när
vi planerar och bygger. Flera av dessa aspekter är sådana som
vi under lång tid har hanterat i vår planering såsom risker för
översvämning, erosion, skred och för dricksvattenförsörjningen.
Dessa finns därför i översiktsplanen representerade under andra
strategier med ställningstaganden. Kommunen
planerar också därav för klimatanpassning i en rad olika planer
och underlag, - Plan för Värnamo kommuns miljöarbete,
Grönstrukturplaner för tätorterna i kommunen och den
Kommunala VA-planen behandlar klimatanpassningsfrågor.
En del företeelser som klimatförändringarna innebär är relativt
nya inom fysisk planering såsom värmebölja och perioder med
torka och något som vi framöver kommer behöva ta mer hänsyn
till och som kommer behöva ta större plats i vår planering. Idag
saknas lämpligt kommunalt underlag för dessa aspekter.

PLANERING OCH BEBYGGELSE
Läs mer om skyfallskartering,
Översvämningssäkring Värnamo
Ytavrinningskartering
(Sweco 2016)

Det är av stor betydelse att vid planering, byggnation och
ombyggnation verka för minskade transporter, använda goda
energilösningar och materialval som inte bidrar till ökade
klimatförändringar och som svarar upp för de utmaningar
dagens och framtidens klimat för att nå ett långsiktigt hållbar
samhälle.
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Hänsynsomr Översvämningsrisk vid skyfall

Karta som visar hänsynsområden där risk föreligger att området översvämmas i
händelse av skyfall. Kartan redogör enbart för områden med befintlig bebyggelse,
infrastruktur eller planerad bebyggelse och infrastruktur. Analysen bör användas
som ett observandum vid planering och bör följas upp av vidare utredning och ses
som ett komplement till skyfallskartering för Värnamo stad.
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5.4.1 Ställningstaganden
En klimatanpassad kommun
PLANERING OCH BEBYGGELSE
•

Kommunen ska vidta hänsyn vid planering till den ökade risken för
skyfall med därtill hörande risk för översvämning. I översiktsplan ska
översiktliga hänsynsområden pekas ut där befintlig bebyggelse,
planerade utvecklingsområden och infrastruktur som i händelse av
skyfall riskeras att översvämmas.

•

I detaljplaner och bygglov som berör områden med risk att
översvämmas vid höga flöden och skyfall, ska krav ställas på
säkerhetshöjande och/eller skadeförebyggande åtgärder. Befintliga
detaljplaner för riskområden ska successivt och vid byggnation ses över
med avseende på klimatanpassning.

•

Kommunen ska ha ett aktuellt, klimatanpassat planeringsunderlag för
kommunens bebyggelseutveckling. Exempelvis i form av
skyfalls-, erosion/skred-, värmeö-, torka och låga vattennivåer och
översvämningskarteringar och aktuella högsta flöden för vattendrag
och sjöar.
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5.5 Planeringsstrategi:
Miljö- och hälsosäker kommun
Syftet med planeringsstrategin är att redogöra för vilka
viljeinriktningar som kommunen ser som betydelsefulla för att
skapa en miljö- och hälsosäker kommun där riskfaktorer
beaktas och minimeras både för miljön och för människors
säkerhet. Genom att verka på såväl nationell, regional som lokal
nivå kan man förebygga risker och minska konsekvenserna av
dessa. En kommun bör vara väl förberedd, medveten och rustad
för olika typer av samhällsstörningar.

MKM

Planeringsstrategin tar upp kommunens ställningstaganden för
risker kopplade till planering och exploatering samt
ställningstaganden för naturolycksrisker, markföroreningar,
buller, och luftkvalité. Strategin behandlar även
ställningstaganden för kommunens miljöarbete, för de nationella
och regionala miljökvalitetsmålen och arbetet för
miljökvalitetsnormerna avseende vattenförekomster.

Planeringsstrategin har en
koppling till den nationella
miljömålet, God bebyggd
miljö, Giftfri miljö,
Grundvatten av god kvalité,
Levande sjöar & vattendrag

Läs mer om kommunens
riskobjekt: Planeringsunderlag, kap 6, Säkerhet, klimat
och energi, sid 77

PLANERING OCH EXPLOATERING

Enligt lagstiftningen ska bebyggelse lokaliseras till mark som
är lämpad för ändamålet med hänsyn till människors hälsa och
säkerhet. Genom att i tidiga skeden av kommunal planering ta
hänsyn till befintliga och tillkommande verksamhete , kan risker
för omgivningen minimeras. Detta bör göras för att undvika
konflikter och för att möjliggöra för önskvärd fortsatt verksa het inom ett område.

NATUROLYCKSRISKER

Lagan som rinner genom Värnamo stad är ett vattendrag som är
känsligt för höga flöden och som historiskt har svämmat över
vid flera tillfällen. Erosion, skred och ras kopplade till
perioder med mycket regn, höga markvattenhalter,
erosionsbenägna jordarter är andra riskfaktorer som måste
beaktas vid kommunens planering. Hänsyn måste även tas till
byggteknik och höjdsättning i förhållande till ovan nämnda
förutsättningar.
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Läs mer om vattenstånd i
Vidöstern: Riktlinjer för
höjdsättning av byggnader,
2007-10-23
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«

Djurgårdar 100 djurenheter
Riskobjekt RTJ
Seveso anläggningar
Järnväg farligt gods 150 m
Rekommenderad väg farligt gods 150 m

Illustrativ karta som visar kommunens transportleder, järnväg och väg för farligt gods samt lokaliseringen av kommunens bedömda riskobjekt i kommunen. Riskobjekt är verksamhet där risk
föreligger för rök, brand, explosion eller kemikalier. Exempelvis så räknas bensinstationer och vissa
industriverksamheter som hanterar kemikalier och gasol som riskobjekt. Djurgårdar med fler än 100
djurenheter redogör kartan också för.
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STRÅLNING

Vid exponering av låga nivåer av elektromagnetiska fält, under
myndighetens referensvärden, finns inga säkerställda hälsoriske .
Detta har ett flertal sammanställningar av forskningsresultat
konstaterat. Vid starka elektromagnetiska fält föreligger dock
konstaterade hälsorisker. Genom att vid planering och exploatering
undvika att nya bostäder, skolor och förskolor lokaliseras nära
elanläggningar som ger förhöjda magnetfält minimeras risken för
ohälsa.

RADON

Långvarig exponering för höga radonhalter ökar risken för att drabbas
av lungcancer. Radon är den näst största orsaken till lungcancer efter
rökning. Den långvariga exponeringen kan främst uppstå då medelhalten av radon i bostaden överskrids. Radon finns naturligt i
jordlager och berggrund. Radongas kan tränga in i en byggnad. Hur
mycket radon som kommer in beror på vilken mark byggnaden står
på och på byggnadens konstruktion. Radon kan också komma från
byggnadsmaterialet. Alla byggnadsmaterial av sten innehåller radium
och avger radongas, men ofta i mycket små mängder. Ett undantag är
en särskild lättbetong, så kallad blå lättbetong, som avger radongas i
större mängder. Grundvatten kan innehålla höga halter av radon som
följer med vatten från sprickor i berget och kan via dricksvatten även
följa med in i bostaden.

MARKFÖRORENINGAR

Olika typer av verksamheter har gett upphov till att föroreningar
spridits till omgivningen. Länsstyrelsen har genomfört en inventering
av potentiellt förorenade områdena och många objekt har registrerats
i kommunen.
Värnamo växer och den mark som ianspråktags är i allt större
utsträckning behäftad med potentiella markföroreningar. Utifrån ett
strategiskt planeringsperspektiv är det betydelsefullt att prioritera
utredning och vid konstaterande efterkommande sanering av
potentiella markföroreningar när dessa sammanfaller med de
utvecklingsplaner kommunen har för framförallt bostadsbebyggelse.
Det är även prioriterat att för potentiella markföroreningar där det
föreligger en risk för att denna ska röra på sig på grund av ändrade
klimatiska förhållanden och därtill ökad risk för skyfall,
översvämning, ras, skred och erosion. Speciellt stor vikt bör ges de
potentiella markföroreningar som genom sin lokalisering riskerar att
skada kommunens nuvarande och framtida dricksvattenförsörjning.
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Läs mer om markföroreningar,
luftkvalité, strålning och buller
i kommunen: Planeringsunderlag, kap 6, Säkerhet, klimat
och energi, sid 73-86.
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Farligtgodsled
Järnväg

RYDAHOLM

Täkter
Jordbruksmark
Kommunens prioriterade markföroreningar
Skyddsområden för vattentäkter
Prioriterade vattendrag
Prioriterade Sjöar
Prioriterade Grundvatten
Tätorter

Karta som redogör för när klassade
markföroreningar sammanfaller med:
planerad och befintlig bostadsbebyggelse,
nuvarande och framtida dricksvattenförsörjning (prioriterade vattenförekomster samt
VSO) och områden som riskerar att
översvämmas eller utsättas för ras och skred.

Markföroreningar Klass 1 och 2
Markföroreningar Klass 3 och 4

¥
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LUFTKVALITÉ
Om man ser till hela landet så är det biltrafiken som är den

största utsläppskällan för kvävedioxid och andra skadliga
luftpartiklar. Andra orsaker till problem med luftkvaliteten som
kan uppstå är höga byggnader (ger dålig genomluftning),
vedeldning samt vid etableringar av industrier och externhandel
som genererar ökade transporter. I takt med att Värnamo stad
växer och att staden byggs tätare ökar risken för att luftkvalitén
ska försämras. Kommunen ska vid planering, särskilt
trafikplanering och exploatering i tätorterna beakta luftkvalitén

NATIONELLA MILJÖMÅL

Som en del i Värnamo kommuns arbete med att skapa en
ekologisk hållbar utveckling ska kommunen i enlighet med
lagstiftningen samordna de nationella och regionala
miljökvalitetsmålen med kommunens fysiska planering med
syftet att bidra till att Sverige når det övergripande
generationsmålet och de uppsatta miljökvalitetsmålen.
Kommunens plan för Värnamo kommuns miljöarbete samordnar
de regionala åtgärdsprogrammen som länsstyrelsen i
Jönköping har arbetet fram utifrån de nationella
miljökvalitetsmålen. Åtgärder som kommunen åtagit sig för
miljöarbetet finns samlat i denna plan
Värnamo kommun ska i sin översiktsplanering integrera
miljökvalitetsmålen genom att visa med vilka ställningstaganden som kommunen har för avsikt att bidra till att uppfylla de
för kommunen relevanta målen. De mål som ska beaktas i
översiktsplaneringen är de som har en geografisk dimension för
kommunen och därför är applicerbara på de ställningstaganden
som kommunen avser när det bland annat gäller användningen
av mark- och vattenområden. Två av de nationella miljömålen
har större betydelse för översiktsplaneringen än övriga är: ”God
bebyggd miljö” och ”Begränsad klimatpåverkan”.
Utöver att samordna planförslaget med målen ska
konsekvenserna av planförslaget för miljökvalitetsmålen beskrivas i översiktsplanens konsekvensbeskrivningen.
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Illustration för miljömålet
Begränsad klimatpåverkan.
Illustratör: Tobias Flyar

Illustration för miljömålet
God bebyggd miljö.
Illustratör: Tobias Flyar

Läs mer om kommunens miljöarbete: Plan för Värnamo kommuns
miljöarbete, antagen i KF 201802-22
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Potentiellt hög eroderbarhet
SGU Förutsättningar för skred i finkorning jordart
MSB Översvämningskartering 2014 100-årsflöde
SGU Markradon 2011 Högriskområde

•

Kartan visar de områden där problem med översvämning föreligger, och där dessa risker därför särskilt ska uppmärksammas i
samband med planering och bygglovsgivning.

•

Karta visar också områden med erosion och skredbenägen jordarter som ska uppmärksammas i planering och lovgivning.

•

Kartan redovisar områden i kommunen där en naturligt förhöjd radonhalt föreligger.

97

BULLER

Forskning visar att buller påverkar människors hälsa. För
trafikbuller gäller från 2015 förordning om trafikbuller vi
bostäder (SFS 2015:216) med bestämmelser om riktvärden för
trafikbuller utomhus vid bostadsbyggnade . För annat buller
kommer även fortsättningsvis Boverket och Naturvårdsverkets
riktvärden, riktlinjer och allmänna råd att gälla. I samband med
bygglov och planering av ny bebyggelse bör man eftersträva att
en så god ljudmiljö som möjligt uppnås och bevaka att rådande
riktlinjer för bullernivåer efterföljs.

Läs mer om markföroreningar,
luftkvalité, strålning och buller i
kommunen: Planeringsunderlag,
kap 6, Säkerhet, klimat och energi,
sid 73-86.

MILJÖKVALIETESNORM FÖR VATTEN

Miljökvalitetsnormerna (MKN) anger vilken vattenstatus som
ska uppnås vid en viss tidpunkt. Kommunen ska i enlighet med
vattendirektivet verka för att alla vattenförekomster i kommunen
uppnår de miljökvalitetsnormer som satts upp för dem.
För vattenförekomster där det finns risk att god status inte
uppnås ska detta beaktas och hänsyn tas vid planering och
exploatering inom avrinningsområdet. Inga vattenförekomsters
status får påverkas negativt av vad som planeras och byggs i
kommunen, det så kallade icke försämringskravet. Vid nybyggnation av bebyggelse är det främst två aspekter som bör beaktas
och det är eventuell övergödningsproblematik från avlopp samt
dagvattenutsläpp.
Många vattenförekomster i kommunen har som kvalitetsmål
MKN att god ekologisk status ska vara uppnådd och inga
tidsundantag ges. För vissa förekomster har dispens getts och
kravet är förskjutet till god status ska vara uppnådd till 2021
eller 2027.
De flesta sjöar i Värnamo kommun har redan idag en bedömd
god ekologisk status men bland annat för två av kommunens
större och ur flera aspekter värdefulla sjöa , Bolmen och
Vidöstern har kvalitetsmålet, MKN getts ett tidsundantag, god
ekologisk status ska vara uppnådd till 2021. För Vidöstern är
miljöproblematiken bland annat avseende övergödning och för
Bolmen är det bland annat övergödning och syrefattiga
bottenförhållanden.
Det är flera vattendrag som inte erhåller god ekologisk status i
kommunen. Klassningen beror i flera fall på att vattendragen på
något sätt har påverkats fysisk, vandringshinder kan ha
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Läs mer om vattenstatusen för
kommunens vattenförekomster:
Planeringsunderlag, kap 4 Vatten,
sid 56.

tillkommit eller andra åtgärder som påverkar vattendragets
naturliga förhållande och flöde. Dannäsån har getts tidsundantag
till 2027, Lagan har getts tidsundantag till 2021 och Havridaån
som har getts tidundantag till 2027 är tre sådana exempel.
För Helgeå med en bedömd dåligt ekologisk status har ett
tidsundantag för att uppnå god ekologisk status avseende både
ovan nämnda miljöproblem och övergödningsproblematik satts
till MKN 2027.
Vad gäller ytvatten är det endast en vattenförekomst som
förutom överallt överskridande ämnen ges tidsundantag för att
uppnå god kemisk status och det är Bolmen som på grund av
förhöjda halter av nickel och nickelföroreningar har getts ett
tidsundantag till MKN 2027.
En grundvattenförekomst i Värnamo kommun har i aktuell cykel
bedömt ha dålig kemisk status, Söder om Herrestadsjön vilken
har getts en tidsfrist till 2021 avseende överskridande av
förekomst av trikloreten och tetrakloreten.
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Sjöar och vattendrag, tidsundantag för ekologisk status
Inget undantag
Undantag 2021
Undantag 2027
Inget undantag

±

Undantag 2021
Undantag 2027

0

5

10km

Kartor som visar vilka vattenförekomster i kommunen som
erhållit ett tidsundantag för att uppnå god ekologisk/kemisk
status inom vattenförvaltningens nuvarande cykel.

Sjöar och vattendrag, tidsundantag för kemisk status

Grundvatten, tidsundantag för kemisk status

Inget undantag

Inget undantag

Inget undantag
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±
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5.5.1 Ställningstaganden
Miljö- och hälsosäker kommun

•

Hänsyn ska vid planering och exploatering tas till befintliga riskobjekt
(verksamheter där risk föreligger avseende rökutveckling, explosion,
kemikalieutsläpp och brand) och olika verksamheters riskområden.
Inom 150 meter från riskobjekt bör en särskild riskbedömning göras.

•

Kommunen ska vid planering aktivt verka för att befintliga
verksamheter och anläggningar med mindre god lokalisering
långsiktigt ur säkerhetssynpunkt utlokaliseras till mer lämpad plats.

•

Kommunen ska i planering verka för att befintliga och nytillkommande
verksamheter som alstrar transporter med farligt gods ska lokaliseras
till säker plats med god anslutning till vägnätet för farligt gods.

•

Kommunen ska verka för att särskild hänsyn tas vid planering av ny
bebyggelse och ändrad markanvändning utmed transportled för farligt
gods. Inom 150 meter från leder bör en särskild riskbedömning göras.
Transportleder ska skyddas mot förändrad markanvändning som
minskar dess lämplighet som väg och järnväg för farligt gods.

•

I Värnamo kommun finns Hagshults övningsflygplats som är ett
riksintresse för totalförsvaret. För flygplatsen finns ett influensområde
för buller, säkerhet och ett stoppområde för höga objekt kopplat till
riksintresset. Totalförsvarets intressen ska tillgodoses i all planering.

•

Kommunen ska verka för ett förbättrat skydd för befintliga och framtida
vattentäkter. Särskild hänsyn ska tas där en risk för olycka med farligt
gods kan uppstå och möjliga åtgärder för att minska konsekvensen vid
ett eventuellt utsläpp ska göras.

STRÅLNING
Då sambandet mellan en eventuell hälsorisk och exponering av
elektromagnetiska fält inte är helt utredd ska kommunen verka för
försiktighet vid planering och nyexploatering av exponerade områden
där människor stadigvarande ska vistas. Vid exploatering ska nivåer av
0,2-0,4 mikro tessla inte överskridas. Den totala samhällskostnaden ska
dock beaktas från fall till fall.

NATUROLYCKSRISKER
All ny bebyggelse ska lokaliseras utifrån att klara ett hundraårsflöde
och/eller ett 100-års-regn med undantag för enkla byggnader som
garage och uthus. Avseende samhällsviktig verksamhet ska kommunen
verka för att dessa lokaliseras i enlighet med högsta beräknade flöde.
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•

Kommunen ska verka för att befintlig bebyggelse och samhällsviktig
verksamheter som riskeras att översvämmas ska identifieras och säkras.

•

För höjdsättning av byggnader vid sjön Vidöstern stränder ska lägsta
golvnivå vara +145,9 (RH2000). Nivån är baserad på ett flöde med ett
100-års-återkomsttid.

•

Flåren och Furen är reglerad. Högsta dimensionerade vattennivå, Q100 är
för Flåren + 152,13 (RH2000) och för Furen +152,53 (RH2000).
Rekommenderad lägsta höjd för byggnadsdel känslig för vatten ska beakta
ovanstående. Hårda vindar kan ge upphov till vågskvalp, därför
rekommenderas att säkerställa ytterligare +0,7 m från ovanstående
marknivåer.

•

Kommunen ska verka för att områden där en förhöjd risk för
översvämning, erosion, ras, skred föreligger att hänsyn tas i kommunens
planering och lovgivning.

RADON
•

Vid planering, lokalisering och utformning av bebyggelse ska hänsyn tas till
områden där en förhöjd radonhalt föreligger.

BULLER
•

Kommunen ska i planering och lovgivande verka för att inga nya
bullerstörda bostäder eller byggnader där människor stadigvarande ska
vistas tillkommer. Kommunen ska minst utgå från rådande lagstiftning,
riktlinjer och vägledning för buller och ha som ambition att inte bara
uppfylla denna utan överträffa den.

•

Kommunen ska om möjligt i tidigt skede verka för att ny bebyggelse ges
sådan placering, utformning, byggteknik att denna bidrar till minskad
bullerstörning för såväl befintliga som ny bebyggelse.

MARKFÖRORENINGAR
Kommunen ska verka för att potentiellt förorenade områden ska
undersökas vidare och att lämpliga åtgärder vid behov vidtas. Områden där
risk för översvämning, erosion och skred föreligger eller som är av risk för
kommunens nuvarande eller framtid dricksvattenförsörjning ska prioriteras
i detta arbete.
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•

I efterkommande fördjupningar av översiktsplanen ska kommunen
redogöra för vilka förorenade områden som kan komma att beröras av
förtätning. Detta i syfte att verka för att områden som är förorenade
eller potentiellt kan vara förorenade och som ligger inom befintlig eller
planerad bostadsbebyggelse i förebyggande syfte ska undersökas och
att dessa vid behov ska vara prioriterade för eventuella åtgärder.

LUFTKVALITÉ
Kommunen ska genom planering verka för fortsatt ren och hälsosam
luft och för att även i framtiden klara de miljökvalitetsnormer som finns
för utomhusluften. Kommunen ska verka för mindre luftföroreningar
i staden bland annat genom att verka för utveckling av kollektivtrafik,
fler pendlingsparkeringar utanför staden, utbyggnad och underhåll av
cykelvägar och genom informationsinsatser.

NATIONELLA MILJÖ- OCH VATTENMÅL
•

Kommunen ska genom planering verka för de nationella, regionala
miljökvalitetsmålen som är relevanta för kommunen samt de åtgärder
som kommunen har åtagit sig att genomföra.

•

Värnamo kommun ska i all verksamhet, i planering och lovgivning och
i mellankommunal samverkan verka för att alla vattenförekomster som
kommunen berör uppnår uppsatt miljökvalitetsnorm och att ingen
vattenförekomst kvalitet i något avseende försämras.

•

För vattenförekomster som inte har klassats med god status avseende
övergödningsproblematik och miljögifter ska kommunen särskilt beakta
vid planering inom vattenförekomstens avrinningsområde att ny
bebyggelse inte belastar problematiken ytterligare.
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5.6 Planeringsstrategi:
Naturmiljön som resurs
Syftet med planeringsstrategin är att uppmärksamma
naturmiljöerna i kommunen som den stora resurs den utgör för
ekologiska värden, för besöksnäringen, för arbetet med
klimatanpassning, för folkhälsa och för en hållbar utveckling.

MKM

Planeringsstrategin tar upp med vilka viljeinriktningar som
kommunen ska värna om naturresurser och naturmiljöerna i
kommunen. En utgångspunkt i arbetet för att utveckla och vårda
naturmiljöintressen, som ofta är mellankommunala intressen
men även kan utgöra nationella och regionala intressen, är att
samarbeta med grannkommuner och myndigheter i syfte att
vårda dessa. Naturresurser och naturmiljöer ska användas på ett
sätt som främjar en långsiktig hushållning. Grundvatten, jordbruksmark, berggrund, geologiska avlagringar bör värnas vid
planering och exploatering om vi ska kunna nå en hållbar och
attraktiv utveckling.

LAGAN NEDSTRÖMS HÖRLEDAMMEN

Lagan nedströms Hörledammen är ett geovetenskapligt
naturvårdsriksintresse och Lagans meandrande förlopp är av
nationellt betydelse. För de delar av intresset som består av
stadsbebyggelse finns idag lite av geologiskt värde kvar att
beakta. För riksintresset ser kommunen ett framtida behov av
att säkra de värden som utgör riksintresset värden idag. Området
har stora natur- och rekreationsvärden för Värnamo kommun
och Värnamo stad. Delar av riksintresset ingår i
stadsutvecklingsprojektet Laganstråket. Utredningen är ett
underlag för planer, projekt, genomförande samt fortsatt skötsel
av Laganstråket och beaktar lyfter och tillgängliggör området.

TÄTORTSNÄRA NATUR

Det finns mycket att vinna genom att bevara och utveckla de
naturmiljöer som i och med sitt läge i nära anslutning till en
tätort har en betydelsefull funktion av bostadsnära natur. Dessa
områden spås en ökad betydelse bl a på grund av rådande
utvecklingen av förtätning av kommunens tätorter.
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Planeringsstrategin har en koppling
till den nationella miljömålet, God
bebyggd miljö, Ett rikt växt och djurliv,
Myllrande våtmarker och Levande
sjöar och vattendrag

VAGGERYDS KOMMUN

NYDALA

GNOSJÖ KOMMUN

SÄVSJÖ
KOMMUN
Rusken

FRYELE

HÖRLE

LANNA
Herrestadsjön

Hindsen

BREDARYD

OHS

VÄRNAMO

KÄRDA

FORSHEDA

GÄLLARYD

ÅMINNE

GISLAVEDS
KOMMUN

BOR

Vidöstern

TORSKINGE

Lången

TÅNNÖ

HÅNGER

Rymmen

Flåren

DANNÄS

Bolmen

Furen

HORDA

ALVESTA
KOMMUN

LJUNGBY KOMMUN

RYDAHOLM

Tätortsnära natur och rekreation

Karta som visar på tätortsnära naturområden, bl a Alandsryd utanför Värnamo stad.

Läs mer om kommunens avsikter med Lagan och dess väg
genom staden: Laganstråketett vattenrum genom centrala
Värnamo, 2015

STORA OPÅVERKADE OMRÅDEN

¥

Större sammanhängande mark- och vattenområden som är
lågexploaterade har i översiktsplanen pekats ut som stora
opåverkade områden enligt MB 3 kap 2§. Dessa är obetydligt
0
5
10 km
påverkade av större vägar, järnväg, kraftledningar,
bebyggelse,
större jordbruksverksamheter eller annan ianspråktagen
markyta. Inom områdena kan enstaka bostadshus, fritidshus
förekomma samt mindre jordbruksverksamheter eller andra mindre verksamheter kopplade till de areella näringarna samt viss
besöksnäring. Normal skogsbruksverksamhet anses
förenligt med områdets värden. Dessa områden ska bevaras som
naturområden och/eller som friluftsområden bl a då de utgör en
framtida resurs för miljön, friluftsliv och besöksnäring
Kommunen har definierat tre typer av störande verksamheter
som man menar är oförenligt med de områden som i
kommunen pekas ut som stora opåverkade områden.
1. Avskärmande verksamheter, d v s barriärer i landskapet,
såsom väg, järnväg, kraftledning.
2. Störande verksamheter, verksamheter som avger buller,
lukt, vibrationer m m
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3. Landskapsbildsstörande verksamheter, som visuellt skadar
upplevelsen av ett område.
Verksamheter som inverkar skadligt på områdets opåverkade
karaktär ska ha en bestående negativ inverkan och anses i
Värnamo kommun vara;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nyetablering av industri eller liknande verksamhet
Tätortsbebyggelse och fritidshusbebyggelse
Större trafikleder
Större ledningsföretag, kraftledningar
Större grus och bergtäkter
Terminalanläggningar
Vind- och vattenkraftverk
Upplag och tippar
Fritidsanläggningar såsom golfbanor, motor- skjutbanor och
campingar.

Störningszonen för ovan nämnda verksamheter är inte enhetlig
på grund av svårigheten att avgöra verksamheterna störande
utbredning och påverkan för området. Påverkan får därför
avgöras från fall till fall. Utbyggnad av större infrastrukturprojekt såsom Höghastighetsjärnväg eller annan likvärdig samhällsviktig funktion prioriteras framför områden utpekade som stora
opåverkade områden i översiktsplanen.

FRILUFTSLIV

Bolmen med omgivning, Vidöstern och Store mosse
nationalpark är riksintressen för friluftslivet i Värnamo
kommun. Kommunen ska verka för dessa områden skyddas mot
åtgärder som kan skada friluftslivet inom de gränser som redovisas i översiktsplanens planeringsunderlag. Riksintresset Vidösterns läge strax söder om Värnamo stad gör att
exploateringsintressen kan komma i konflikt med friluftslivet då
bebyggelsetrycket runt sjön är högt och förväntas öka i
framtiden. Området har stora natur- och rekreationsvärden för
Värnamo kommun och är ett betydelsefullt område med
bostadsnära natur för Värnamo stad. För riksintresset ser
kommunen därför ett framtida behov av att säkra de värden som
utgör riksintresset. För sjön råder det utökade strandskyddet på
200 m, vilket säkerställer allmänhetens tillgång till stranden.
Riksintresset är ett mellankommunalt intresse som kommunen
har gemensamt med Ljungby kommun.

106 PLANFÖRSLAG-PLANERINGSUNDERLAG-KONSEKVENSBESKRIVNING

TYSTA OMRÅDEN

Kommunens syfte med att peka ut tysta områden och verka
för dessa är inte att dessa områden inte ska utvecklas. Snarare
ser kommunen en utvecklingspotential som man vill värna och
verka för, framförallt ur ett folkhälso-, rekreations- och besöksnäringsperspektiv. Tysta områden utgör en betydelsefull resurs
för kommunen. Tysta områden i översiktsplanen bör säkras från
sådan utveckling och nyttjande som kan försämra den befintliga
bullersituationen, därför ska den existerande ekvivalenta ljudnivån i dessa områden användas som riktvärde vid planering,
beslutsgivande och prövning. Nuvarande markanvändning bostäder och verksamheter såsom jord- och skogsbruk är förenlig
med kommunens ambitions för utpekade tysta områden.
Upplevelsen av buller är färgad av förväntan och inställningen
till bullerkällan. På grund av svårigheten att uppskatta/mäta ljudnivån från en bullerkälla då denna bland annat varierar med vind
och temperatur har kommunen valt att tillämpa schablonmässiga
avstånd från erkända bullerkällor för att avgränsa och göra en
övergripande inventering av områden i kommunen med god
ljudkvalité, s k ”tysta- områden”. Dessa avstånd är från;
•
•
•
•
•
•
•

Allmän väg E4, och i delar väg 27, 1000 m
Övriga allmänna vägar, 800 m - 250 m
Järnväg, 1000 m,
Motor- och skjutbana 1000 m,
Hagshults flygplats influensområde
Vindkraftverk 1000 m
Industriverksamhet, grus- och bergtäkt, 1000 m.

Buller har visats ha negativ inverkan på människors hälsa och
tysta områden spås ökad betydelse i takt med att områden fria
från omgivningsbuller blir allt mer sällsynta i vår omvärld.
Naturområden vars ekvivalenta ljudnivå inte överskrider 40 dBA
och som därav endast i begränsad utsträckning påverkas av
omgivningsbuller har därav i några fall i planförslaget pekats ut
som tysta områden. Områdena har utöver en god ljudmiljö andra
värden och kvalitéer såsom höga natur-, eller
kulturmiljövärden och/eller är viktiga för rekreation och
friluftsliv.
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Tyst område 1, Labbramsängen, Tostaryd m. fl

Området ligger cirka 3 km väster om Rydaholm tätort.
Området som har pekats ut har förutom att det uppfyller
översiktsplanens definition av att vara tyst även andra, främst
naturgivna värden. Läget invid Rydaholm tyder även på att
området har och skulle även kunna utveckla de renkreativa
värdena för lokalbefolkning med även för besökande.
Inom området förekommer Labbramsänges naturreservat.
Naturreservatet är unikt eftersom det är en av de sista större
sumpskogarna i länet. Området har en artrik flora med många
krävande arter av mossor och svampar. I övrigt består
området av småskaligt jordbrukslandskap, våtmark och
skogsmark.

Tyst område 2, Lundsbo, Rusarebo och Hindsen

Området ligger cirka 2 km norr om Bor och 5-6 km öster om
Värnamo stad. Området som har pekats ut har förutom att
det uppfyller översiktsplanens definition av att vara tyst även
andra både naturgivna och rekreativa värden. Läget i nära
anslutning både till Bor och till Värnamo stad gör området
högintressant för friluftsliv och rekreation och besöksnäring.
Området hyser flera betydelsefulla naturvärden såsom sjön
Hindsen som är ett Natura 2000 område. Hindsen är även en
regional och kommunal prioriterad vattenresurs och kommunens reservvattentäkt. Vidare förekommer både Rusarebo
löväng och Lundbo bokskog naturreservat inom området som
redan idag är omtyckta besöksmål i kommunen och vars betydelse spås öka i framtiden.

Tyst område 3, Brunnstorp, Ingabo mosse, m. fl

Området ligger mycket avskilt, vid sjön Ruskens västra sida.
Den lilla tätorten Ohs ligger cirka 3,5 km sydöst om området.
Området som har pekats ut har förutom att det uppfyller
översiktsplanens definition av att vara tysta även andra främst
naturgivna värden.
Inom området förekommer Brunnstorp naturreservat, en
igenväxande herrgårdsmiljö med stort inslag av grova lövträd.
Ingabo mosse med omgivande myrar och mad ingår även i
området och är ett riksintresse för naturmiljövården. Riksintresset har bland annat ett stort värde på grund av dess ostördhet och orördhet.
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Tyst område 4, Söder om Store Mosse

Det utpekade området förekommer söder om nationalparken
Store Mosse, cirka 5-6 km från Värnamo stad. Området som
har pekats ut har förutom att det uppfyller översiktsplanens
definition av att vara tyst även andra både natu givna och
rekreativa värden. Ett är områdets relativa närhet till Värnamo
stad som ökar områdets betydelse för rekreativa värden såsom
friluftsliv. Den direkta närheten till Store Mosse är ett skäl att
även verka för att behålla närområdet kring nationalparker
tyst.
Området omfattar Herrestadsjön och dess norra stränder.
Sjöns är i delar fågelskyddsområde och är i delar del av
nationalparken. Herrestadsjön är en bedömd vattenförekomst
och har en god ekologisk och kemisk status. Den västra
stranden är i delar bebyggd med bostadshus.
Området sträcker sig även väster om Herrestadssjön och öster
ut mot Värnamo stad. Landskapet i dessa delar består i väster
främst av skogsbruksmark och öster ut av skogsbruksmark
samt mindre öppna småskaliga jordbruksmarksområden
varav Maramö och Hörda är två exempel.

Tyst område 5, Bolmenområdet

Området ligger mycket avskilt från större vägar och tätorter
och utgör Bolmens norra stränder, öar och halvöar. Den lilla
tätorten Dannäs ligger i nära angränsning till området.
Området som har pekats ut har förutom att det uppfyller
översiktsplanens definition av att vara tyst även andra både
naturgivna och rekreativa värden. Sjön Bolmen är ett
mellankommunalt intresse och har flera olika värden kopplat
till sig varav för Värnamo kommuns del är sjöns betydelse
för naturmiljön, friluftsliv, fiske, besöksnäring och rekreation
är några exempel. Sjön är vidare av stor betydelse för del av
södra Sveriges dricksvattenförsörjning och sjön är en
prioriterad vattenresurs både ur ett regionalt och kommunalt
perspektiv.
Inom det utpekade området förekommer bland annat Vinsta
naturreservat och Dannäs säteri som är av riksintresse för
kulturmiljövården. Vidare rymmer området många
fornlämningar och olika former av naturvärdekärnor.
Landskapet kring Bolmens stränder är varierande och består
ömsom av sluten skogsmark med lövträdsinslag och i väster
av storskaligt jordbrukslandskap.
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5.6.1 Ställningstaganden
Naturmiljön som en resurs

•

Kommunen ska ha en plan för naturmiljön som redogör för med vilka
strategier och prioriteringar som kommunen ska utveckla och värna
naturmiljön. Planen ska redogöra för lokaliseringen av kommunens
värdekärnor och gröna stråk och dessa ska ligga till grund för vidare
kommunal fysisk planering och lovgivande.

•

Kommunen ska verka för att tillgodose de olika former av skyddad
natur som förekommer i kommunen; Natura 2000-områden,
naturminnen, djur- och växtskyddsområden, biotopskydd,
naturreservat och nationalpark ska inom nuvarande gränser och som
redovisas i översiktsplanens planeringsunderlag bevaras och
utvecklas. Dessa områden och objekt ska skyddas mot åtgärder som
påtagligt kan skada dem.

TÄTORTSNÄRA NATUR
•

Kommunen ska verka för att tätortsnära natur med betydelse bland
annat för rekreation tillgängliggörs och utvecklas. Utpekade områden
med tätortsnära natur ska skyddas så långt som möjligt mot åtgärder
som kan påverka områdets värde för rekreation.

STORA OPÅVERKANDE OMRÅDEN
•

Värnamo kommun ska verka för att bevara stora opåverkade
områden inom kommunen. Sjön Rusken med strandområde samt Store Mosse nationalpark är i översiktsplan utpekade som stora opåverkade områden. Stora opåverkade områden ska skyddas så långt som
möjligt mot åtgärder som kan påverka områdets karaktär negativt.
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Läs mer om kommunens
skyddade natur i:
Planeringsunderlag, kap
3 Mark, sid 44 och kap 10
Riksintressen, sid 118.

FRILUFTSLIV
•

Kommunen ska verka för att utveckla infrastrukturen till och inom
friluftslivsområden och göra dem mer tillgängliga genom
vandringsleder, information och olika former av funktions-platser.

•

Kommunen ska verka för de befintliga rekreationsstråken i form av
cykelvägar, vandringsleder som förekommer i kommunen och för
utvecklingen av nya stråk.

•

Kommunen ska verka för det kommunala friluftslivet för
Ruskenområdet. Området är av kommunalt intresse ur
friluftslivsynpunkt.

TYSTA OMRÅDEN
•

Värnamo kommun ska verka för att bevara områden där en låg
bullernivå utgör en särskild kvalité. Tysta områden ska skyddas mot
verksamheter som medför att den existerande ekvivalenta ljudnivån
i området överskrids. Verksamheter såsom viss industri, materialtäkt,
skjut- och motorbanor, vindkraft med fler ska prövas restriktivt.
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RI

OMRÅDEN AV RIKSINTRESSE FÖR FRILUFTSLIV
Riksintresse

Kommunen
Ställningstagande

1. Store
Mosse
nationalpark

*

2. Vidöstern

*

3. Bolmen

*

Läs mer om riksintresset
för friluftslivet i:
Planeringsunderlag,
kap 10 Riksintressen,
sid 128

Särskilts ställningstagande på grund av
konflikterande intresse samt vid behov förslag på
framtagande av diverse underlag som klargör vilken
hänsyn RI kräver.
Eventuellt övriga bestämmelser, regleringar med
mera av riksintresseområdet.
Naturvårdsriksintresse, Natura 2000, Nationalpark
Kommunen ska i planering och lovgivande verka för
att det stora exploateringstryck som råder utefter delar av stranden inte inverkar negativt på riksintresset.
Exploateringar får inte inskränka på sjön som friluftslivsområde och tillgängligheten till sjöns stränder får
inte påverkas negativt.
Riksintresse för naturmiljö, naturreservat, delar av
riksintresset är planlagt med detaljplan.
Yrkesfiskeriksintresse, kulturmiljövårdsriksintresse,
naturreservat

* Värnamo kommun ska genom planering, lovgivande, samverkan och skötsel verka
för att friluftslivsriksintresset skyddas från åtgärder som kan ha en negativ påverkan
och verka för åtgärder som har en positiv inverkan, inom de gränser och enligt den
värdebeskrivning som redogörs för i översiktsplanens planeringsunderlag.
Vid behov ska kommunen verka för att reglera området genom att ta fram
kommunala reservat, områdesbestämmelser eller genom annat
för ändamålet lämpligt verktyg.
1.
6..

15.

4..
11..

2..

17..

5.
16..

9.
13..
3..

Kartan visar områden i kommunen
av riksintresse för naturmiljön.

10..
7..
14..
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18..

OMRÅDEN AV RIKSINTRESSE FÖR NATURVÅRD
Riksintresse

Kommunens
ställningstagande

1. Dala- och knekta- *
mosse
*
2. Draven
3. Färjansö

*

4. Gallnås

*

5. Hindsen

*

6. Hemmershult och *
mader vid Ruskån
*
7. Hjälmsänga

RI

Särskilts ställningstagande på grund av
konflikterande intresse samt vid behov förslag
på framtagande av diverse underlag som klargör
vilken hänsyn RI kräver.

Läs mer om kommunens
riksintressen för naturvård
i:
Planeringsunderlag, kap 10
Riksintressen, sid 118

Eventuellt övriga bestämmelser, regleringar med
mera av riksintresseområdet.
Natura 2000
Natura 2000, Naturreservat
Naturreservat
Natura 2000, Kulturmiljövårdsriksintresse

Natura 2000

8. Högakull

*

Naturreservat, Natura 2000

9. Källunda

*

Kulturmiljövårdriksintresse, Naturreservat

10. Labbramsängen

*

Naturreservat

11. Lagan nedströms Hörledammen

*

För riksintresset ser kommunen ett särskilt framtida behov av att säkra de värden som utgör riksintressets värden då det råder ett stort exploateringstryck för delar av området. Riksintresset ska
skyddas mot åtgärder, exploateringar och verksamheter som försämrar områdets naturmiljövärden
och allmänhetens tillgång till området. Kommunen
ska i vidare planering verka för att skydda känsliga
områden med stora natur- och rekreationsvärden
mot förändrad mark- och vattenanvändning genom
att ta fram ett relevant planeringsunderlag.
Riksintresset är planlagt i Fördjupad översiktsplan
för Värnamo stad samt i delar detaljplanelagt.

12. Loftås

*

13. Slättö sand

*

14. Stammaderna

*

15. Store mosse

*

Nationalpark, Natura 2000, Friluftslivsriksintresse,

16. Sötåsa

*

Kulturmiljövårdriksintresse

Naturreservat

17. Ingabomossen, *
Älmhultamaden och
våtmark Os
*
18. Trälsbomosse
*Värnamo kommun ska verka för naturmiljöriksintresset genom att i planering och lovgivande
skydda detta från åtgärder som kan ha en negativ inverkan och verka för åtgärder som har en positiv
inverkan, inom de gränser och enligt den värdebeskrivning som redogörs för i översiktsplanens planeringsunderlag. Vid behov ska kommunen verka för att reglera området genom att ta fram kommunala reservat,
områdesbestämmelser eller genom annat för ändamålet lämpligt verktyg.
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5.7 Planeringsstrategi:
Bevara och utveckla
jord- och skogsbruksmarken
Syftet med planeringsstrategin är att redogöra för vilka
viljeinriktningar kommunen ska väga olika markintressen för att
avgöra hur vi ska nå önskad hållbar utveckling. Efterfrågan på
produktiv jordbruksmark och skogsbruksmark kommer
sannolikt att öka i framtiden bl a på grund av klimatförändringar
och en ökad befolkning. Samtidigt är jordbrukslandskapet med
det öppna landskapets karaktär och natur-, kultur-, rekreation
och ekonomiska värden betydelsefulla intressen som i största
möjliga mån bör bevaras och vidareutvecklas.
Planeringsstrategin tar upp betydelsen av framför allt
jordbruksmarken och med vilka ställningstaganden kommunen
har för avsikt att förvalta denna resurs.

MKM

Jordbruksmark är bl a ur livsmedelsproduktion en viktig resurs
och om kommunen är skyldig att verka för att denna endast
bebyggs för att tillgodose betydelsefulla samhällsintressen, då
lämpliga alternativ till lokalisering saknas. En restriktiv hållning
måste råda gentemot ianspråktagande av värdefull
jordbruksmark. För platser där jordbruksmark tas i anspråk ska
noggranna konsekvensanalyser och överväganden i enlighet med
MB kap 3 alltid göras.
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Planeringsstrategin har en koppling
till den nationella miljömålet, God
bebyggd miljö, Ett rikt
odlingslandskap, Ett rikt växt &
djurliv

Läs mer om jordbruk- och
skogsbruksmark i kommunen:
Planeringsunderlag, kap 3 Mark, sid
51.

Kommunägd jordbruksmark
Jordbruksmark
Betesmark Jordbruksverket

Karta som visar jordbruksmark och betesmark i kommunen samt
den kommunägda jordbruksmarken.

EXPLOATERING

¥

Bördig jordbruksmark har exploateras för ny bebyggelse och
infrastruktur i kommunen och kommer även i framtiden att i
någon utsträckning behövas bebyggas. När detta är ett faktum
ska exploateringen ske med långsiktighet, 0stor kunskap,
hänsyn
5
10 km
och exploateringen ska vara av väsentligt samhällsintresse.

FÖRVALTNING

Kommunen äger jord- och skogsbruksmark främst kring de
större tätorterna. Det främsta syftet för kommunens
markinnehav är att möjliggöra för tätortsutveckling. I väntan på
att marken ska tas i anspråk, om den kommer att göra det, är det
viktigt att kommunen föregår med gott föredöme och förvaltar
marken ansvarsfullt.
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5.7.1 Ställningstaganden
Bevara och utveckla jord- och skogsbruksmarken

•

Jordbruksmark får endast tas i anspråk om det behövs för att tillgodose ett väsentligt samhällsintresse och om detta behov inte kan
tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom
att annan mark tas i anspråk.

•

Vid planering och exploatering ska fragmentering av jord och skogsbruksmark undvikas. Jord- och skogsbruksmark ska skyddas mot
åtgärder som påtagligt kan försvåra ett rationellt jord- och skogsbruk.

•

Vid intressekonflikter i lägen av betydelse för centralortens utveckling
ska stadsutveckling där markändamålet avser bostadsändamål eller
allmännyttig anläggning för infrastruktur och service, vara ett vägande skäl i övervägandet för att ianspråksta jordbruksmark om alternativ lokalisering saknas.

•

I överväganden och konsekvensanalys är ett skäl för att ianspråkta
jordbruksmark för bostadsändamål att marken utnyttjas effektivt
samt närhet till kollektivtrafik och annan samhällsservice.

•

Kommunen ska ha ett aktuellt planeringsunderlag för, samt en
värdering av kommunens jordbruksmark. Den ska ligga till grund för
bedömning vid exploatering av jordbruksmarksområden.

FÖRVALTNING
•

Vid förvaltningen av kommunens jordbruksmark ska kommunen
verka för att marken brukas hållbart med ekologiska produktionsmetoder. Vid nyteckning av arrendeavtal bör förtur ges till brukare som
åtar sig att bruka marken hållbart.

•

Jord- och skogsbruksåtgärder ska utföras med särskild hänsyn till
områdets eventuella betydelse för kommunens dricksvattenförsörjningen.

•

Kommunen ska, bland annat genom att föregå som ett gott exempel,
uppmuntra anläggande och god skötsel av kant- och brynzoner på
jordbruks- och skogsbruksmark. Detta är ett sätt att göra landskapet
mer tillgängligt för rekreation och friluftsliv samt förbättrar förutsättningarna för biologiskt mångfald och förhindra näringsläckage till
vattendrag.
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6.8 Mark- och vattenanvändningskarta
för fokusområdet utveckla och mark- och vattenresurser del 1

Tätortsnära natur och rekreation
RI Lagan nedströms, Hörledammen
RR R RR R RR
RR R RR R RR
RR R RR R RR
RR R RR R RR
RR R RR R RR

RI Vindbruk
RI Friluftsliv Vidöstern
Stora opåverkade områden

¥

Tysta områden
Rusken friluftslivsområde
Områden känsliga för
större vindkraftetablering
Områden mindre känsliga för vindkraftetablering

0

5

10 km
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5.8.1 Förklaringar till kartan för fokusområdet
utveckla mark- och vattenområden

Tätortsnära natur, områden av speciell betydelse för tätortens
rekreationsmöjlighet. Åtgärder inom området som påverkar områdets betydelse för friluftsliv, rekreation negativt ska undvikas.
RRRRRRR
RRRRRRR
RRRRRRR
Lagan nedströms
Hörledammen, riksintresse för naturmiljö.
RRRRRRR

Intresset är under starkt exploateringstryck från centralortens utveckling, viktigt att riksintressets värden ses över och uppdateras
och inte påverkas negativt vid beslut och lovgivning.
RRRRRRR
RRRRRRR
RRRRRRR
RRRRRRR

Riksintresse för vindbruk, kommunen ställer sig enbart i de
delar som kartan redogör för bakom riksintresset.

RRRRRRR
RRRRRRR
RRRRRRR
RRRRRRR

Områden känsliga för större vindkraftsetableringar och motsvarande områden som inte är skrafferade redogör för områden
med en generellt mindre känslighet för vindkraftsetableringar.
Riksintresset RRRRRRR
för friluftsliv, Vidöstern. För riksintresset råder ett
RRRRRRR
stort bebyggelsetryck.
Kommunen ska i beslut verka för allmänRRRRRRR
RRRRRRR
hetens möjlighet
att nyttja området för rekreation och friluftsliv
inte försämras.
Område av kommunal betydelse för friluftslivet, Rusken. Kommunen sk i beslut och planering verka för att tillgängligröra och
öka områdets attraktivt för friluftslivet.
Stora opåverkade områden, ska i planering, lovgivning och
exploatering skyddas så långt som möjligt mot åtgärder som kan
påverka områdets karaktär som ostörd negativt.
RRRRRRR
Tysta områden,
dessa områden ska i planering och beslutsgivanRRRRRRR
RRRRRRR
RRRRRRR
RRRRRRR
de skyddas mot
nya verksamheter som medför att den existeranRRRRRRR
RRRRRRR
de ekvivalentaRRRRRRR
ljudnivån i området kan överskridas.

118 PLANFÖRSLAG-PLANERINGSUNDERLAG-KONSEKVENSBESKRIVNING

Infiltrationsytor
Vatten och avlopp
God planering
Landskapsbild
Avfallshantering
Tysta områden
Riksintresseområden

Miljökvalitesmål

Vattenkvalitet
Formella skydd
God planering/VA-plan
Åtgärder för förbättringar
Luftkvalitet

Biologisk
mångfald

Hållbart bebyggd
miljö

Stadsnära natur
Skyddad natur/mark & vatten
Framtida planer, naturmilijövårdplan
Tysta områden
Grönstruktur
Buller
Tillgänglighet
Andra störningar

God livsmilijö

Riskhantering

Avfallshantering
Anpassning av verksamheter
Aktiv planering
Utsläpp till luften i tätorter
Lokal livsmedelproduktion

Klimatpåverkan

Farligs gods
Översvämningsrisk
Rätt markandvändning
Brand
Olyckor

Teckenförklaring
Axel som har en framträdande betydelse
för planförslagets uppfyllelse av
fokusområdet, utveckla mark- och vattenområden.
Redogör för planförslaget
i jämnförelse med nollalternativet
Redogör för nollalternativets,
nu gällande översiktsplan
i förhållande till planförslaget

5.9 Konsekvenser av fokusområdet
utveckla mark- och vattenområden
Läs mer om planförslagets
konsekvenser: Konsekvensbeskrivning av översiktsplan - Mitt
Värnamo 2035.

Ett antal aspekter har sammanfattats och bedömts vara mer
framträdande än andra vilka behandlas och bedöms i en värderos
där de jämförs med 0-alternativet (gällande översiktsplan).
Dessa aspekter är:
• Miljökvalitetsmål för vatten och luft
• Bevarande av biologisk mångfald
• Klimatpåverkan/utsläpp av växthusgaser
• God livsmiljö
• Hållbar bebyggd miljö
• Riskhantering

Hållbar bebyggd miljö

En VA-plan tas fram parallellt med översiktsplanen där även en
plan för hantering av dagvatten finns med. Kommunen strävar
efter en robust VA försörjning och vill succesivt minska antalet
anläggningar och koncentrera verksamheten. God och långsiktig
planering för vatten och avlopp medför bra förutsättningar för
en hållbar vattenförsörjning. Färre enheter medför att de ekonomiska investeringarna kan koncentreras till färre enheter och
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större volymer vatten kan behandlas på ett ställe vilket minskar
miljöpåverkan genom färre intag och utsläppspunkter. Det finns
ingen uttalad viljeinriktning att utöka det kommunala VA-nätet.
Samtidigt finns intentioner att exploatera nya områden där det
inte finns några planer på kommunalt VA. Gemensamma lösningar för enskilt VA ska eftersträvas. Samtliga dessa åtgärder
kan ha både negativ och positiv inverkan på miljökvalitetsnormerna för vattenförekomster.
Identifiering och skyddande av de viktiga vattenresurserna för
befintliga och framtida behov befrämjar god hushållning. Gen rellt ska skyddet mot olyckor med farligt gods vid vattentäkter
förstärkas vilket är positivt för miljökvalitetsnormen för grundvatten.

Hållbar bebyggd miljö

Kommunens huvudvattentäkt Värnamo-Ekeryd uppfyller idag
inte kriterierna för god kemisk status. Det anges ett antal åtgärder som bör vitas för att förbättra situationen vilket är något som
bör ges högsta prioritering eftersom dricksvatten är en av våra
känsligaste resurser.

Miljökvalitetsmål

För dag- och spillvattensystemen finns klimatrisken med ökad
nederbörd. Kommunen ska arbeta för ett klimatanpassat spillvattensystem. Hänsyn till ökad nederbörd tas genom målsättningen att kompensera för nya hårdgjorda ytor. Detta står dock
i direkt konflikt med intentionen om att förtäta bebyggelsen i
tätorterna eftersom det ger mindre förutsättningar för nya infi trationsytor. Grönstruktur-planen kan därför vara ett bra komplement till denna konflikt och bidra med hållbara lösningar och
möjlighet att tillvarata ekologitjänster som grönytor tillhandahåller. Grönstrukturen bidrar även positivt till den ekologiska
mångfalden, luftkvalitén och invånarnas hälsa.
Markanvändningen ska vara lämplig för ändamålet och kommunen har identifierat ett antal risker som ska beaktas. Bebyggelsen
ska anpassas till den ökade risken för skyfall och vissa områden där översvämningsrisken är stor ska ingen ny bebyggelse
tillåtas. Begränsningar för nybyggnation kan även utgöras av
naturolycksrisker såsom skred eller ras samt markföroreningar,
radon, buller och luftkvalité. Andra identifierade risker är farligt
gods och riskområden för viss typ av verksamhet. Man ska även
planera för brand och olyckor i ett tidigt skede.

Klimatpåverkan

God livsmiljö

De områden som länssyreslen har identifierat som förorenade
ska beaktas vid planeringen och gärna undersökas. Det är viktigt
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Riskhantering

Hållbar bebyggd miljö

Klimatpåverkan

Klimatpåverkan

God livsmiljö

God livsmiljö

att detta görs då flera av områdena endast är identifierade geno
verksamheten som bedrivit på platsen och ingen kunskap finns
om verksamheten har förorenat marken eller vattnet. Detta bör
gälla även om verksamheten är klassad som låg risk. Miljömålet
giftfri miljö är det som framför allt berörs av detta ställningstagande men även biologisk mångfald och folkhälsa berörs.
Ett mål är att se avfall som en resurs. Detta är delvis positivt
utifrån ett hållbarhetsperspektiv men kräver stor eftertanke och
försiktighet då mycket avfall innehåller föroreningar av olika
slag som genom återvinning kan spridas på ett okontrollerat sätt
vilket i sin tur kan påverka miljömålet giftfri miljö negativt. Ett
exempel är ambitionen att återföra avloppsslam till jordbruksmark vilket först ser bra ut men kan vara problematisk då detta
slam ofta innehåller läkemedelsrester, olika kemikalier och
tungmetaller. Det kan även innehålla bakterier och virus som
kan spridas till åkermarken med slammet. En noggrann kontroll
av allt avfall måste ske innan det kan återvinnas. Större tillgänglighet till återvinningsstationer ökar benägenheten att sortera avfallet och materialsortering är ett sätt att underlätta återvinning.
Kommunen vill öka andelen förnyelsebar energi och minska energiförbrukningen i kommunen. Detta ska göras bl a genom att
främja fordon med förnyelsebar energi. Vid ny bebyggelse ska
hänsyn tas till lokalklimatet. Om detta medför att vissa verksamheter ska styras till vissa områden framgår ej av planen. Vid nyoch ombyggnation ska energisnåla lösningar främjas. Detta kan
ge positiva effekter på klimatmålen och även bidra till en bättre
luftmiljö om det medför minskad förbränning.
Vindkraftsparker är stora industriella etableringar och har generellt stor negativ påverkan på både naturintressen, friluftsliv,
landskapsbild och djur och växter, men det är en förnybar energikälla som inte påverkar klimatet vid användning. Det är inte
möjligt att göra en generell bedömning av konsekvenserna för
vindkraftsetableringar, utan varje enskild vindkraftsetablering
måste bedömas från plats till plats.
Kommunen pekar ut ett antal områden som ska prioriteras som
tysta och har tagit fram kriterier för hur definitionen av tysta
områden ska ske och vilka begränsningar för markanvändning
som ska finnas för dessa områden. Buller och höga ljudvolymer
är skadligt för människor i längre perspektiv. Bevarandet av tysta områden ger positiva effekter för flera miljökvalitetsmål och
även för friluftsliv och folkhälsa.
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Kommunen ska fortsätta att skydda de redan avsatta områdena för skydd av natur och miljö genom riksintressen, Natura
2000-områden, naturreservat, naturminnen, djur- och växtskyddsområden biotopskydd och nationalpark. Inga planer på
nya skyddade områden finns angivna i översiktsplanen, men
även vissa större lågexploaterade områden ska ha ett visst skydd
mot nya störande verksamheter. Dessa verksamheter och områden räknas upp i planen. Undantag från detta skydd definieras i
planen och är större infrastrukturprojekt som är av riksintresse.
Det nämns att Värnamo stad kan komma att expandera i riksintresseområdet ” Lagan nedströms Hörledammen” och att
detta ska ske så att värdena inte skadas. Detta är helt i linje med
lagstiftningen och positivt för naturvård, vattenskydd och friluftsliv. Det är av vikt att denna avvägning sker för alla projekt
i riksintresseområdet för att inte riskera de värden som ska
prioriteras. Andra tätortsnära naturområden ska utvecklas med
inriktning mot friluftsliv och rekreation. Det är viktigt att detta
görs varsamt så att inte områdena blir för parklika och planerade
då sådana miljöer är mindre attraktiva för djur och växter och
därmed negativa för miljömålen om bilologisk mångfald.
Jordbruksmark ska inte exploateras eller fragmenteras om det
inte har betydelse för centralortens utveckling. Detta betyder i
praktiken att ingen jordbruksmark i stadsnära lägen är skyddad
för exploatering. En viktig aspekt är att det inte går att få tillbaka
jordbruksmark som en gång exploaterats. Detta får på längre sikt
negativa konsekvenser för den biologiska mångfalden och den
lokala livsmedelsproduktionen. Att jordbruk endast kan bedrivas
på större avstånd från tätorterna är även negativt för en levande
landsbygd och i förlängningen klimatmålet då mat måste transporteras länge när lokal matproduktion försvinner. Kommunens förslag till åtgärder för att främja ekologiskt jordbruk och
biologisk mångfald på kommunal jordbruksmark har troligen
liten betydelse då det framför allt är den marken som kommer
att exploateras.

Biologisk
mångfald

Hållbar bebyggd miljö

God livsmiljö

Biologisk
mångfald

Hållbar bebyggd miljö
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6. Planeringsstrategier för
fokusområdet Främja Näringslivet
Besöksvänliga Värnamo kommun		
Livsarenan Värnamo kommun		
Plats för och näring till näringslivet		

Areella näringar
Kunskaps-, tjänste-, och tillverkningsnäringar
Handelsnäringar

Ett starkt kommuncentra, - en stark kommun
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6.1 Planeringsstrategi:
Livsarenan Värnamo kommun
Syftet med planeringsstrategin är att visa med vilka
viljeinriktningar som kommunen har för avsikt att arbeta för att
stärka näringslivet i kommunen. En grundförutsättning för detta
är att Värnamo ska vara en attraktiv kommun att bo i, att arbeta i
och att driva, utveckla och etablera en mångfald av olika företag
i. Kommunens läge i en infrastrukturellt viktig knutpunkt där
flera större vägar och järnvägar möts ger kommunen en
strategisk och logistiskt fördelaktig lokalisering. Värnamo har
funktionen av att vara ett delregionalt centrum i sydvästra
Sverige. Dessa förutsättningar genererar förmånliga
förhållanden för näringslivsutveckling. Det är önskvärt att dessa
fördelar tas tillvara i den kommunala planeringen i syfte att
utveckla näringslivet.

MKM

Den kommunala visionen likväl befolkningsutvecklingen tyder
på att kommunen ska växa befolkningsmässigt. En förutsättning
för detta är att kommunen har ett näringsliv och en
arbetsmarknad som växer i takt med befolkningsökningen.
Målet för Värnamo kommuns näringslivspolitik är således att
skapa förutsättningar för fler arbetstillfällen: 3300 nya jobb till
2035. Detta för att möta befolkningsökningen och för att kunna
leva upp till den kommunala visionen om 40 0000 invånare till
2035.
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Planeringsstrategin har en koppling
till den nationella miljömålet, God
bebyggd miljö

6.1.1 Ställningstaganden
Livsarenan Värnamo kommun

•

Kommunen ska ha en plan för näringslivsutvecklingen som ska tas
fram i samverkan med kommunens näringslivsbolag. Planen ska
sätta ramarna och redogöra för prioriteringar inom kommunens arbete
med näringslivsutveckling med utgångspunkt i kommunens vision för
befolkningsutveckling.

•

Kommunen ska fortsätta verka för lokala och regionala
näringslivssamarbeten kring exempelvis marknadsföring, utveckling av
infrastruktur, utbildning, tillgänglighet och attraktivitet.

•

Värnamo kommun ska vara en part som bidrar till företagens utveckling
och tillväxt bland annat genom att öka utbudet av mark och lokaler i
kommunen.

•

Kommunen ska i samverkan aktivt verka för att utlokalisera centralt
belägna, störande verksamheter till bättre lämpad lokalisering. Detta i
syfte att möjliggöra för dessa företags fortsatta utveckling i kommunen
samt för att möjliggöra för centralt belägen bostadsbyggnation och för
det centrala läget, bättre lämpade etableringar av verksamheter.

•

Värnamo kommun ska i strategisk planering verka för att näringslivets
behov av arbetskraft och kompetens tillgodoses, genom ökade och
lokala möjligheter för kompetensutveckling, större arbetsmarknadsregioner och genom samverkan.
Värnamo kommun ska fortsätta att verka för Gummifabrikens funktion
av mötesplats och inkubator för företagare i Värnamo med syfte att
generera tillväxt i kommunen.
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Härrån/Lagan
kanotled

”Riksettan”

Nydala klostermiljö

Store mosse

Rusken
Hörle
herrgårdsmiljö
Värnamo
centrum

Ohsabanan

Ohs bruksmiljö

Vandalorum
Storån
kanotled

Åminne
bruksmiljö
Cykelled på
f d banvall

Bolmen och
”Bolmenbygden”

Karta som visar på större naturområden , avgränsade besöksmål och led, stråk för besöksnäringsutveckling kommunen.

6.2 Planeringsstrategi:
Besöksvänliga Värnamo kommun
Syftet med planeringsstrategin är att lyfta fram besöksnäringen
i kommunen och redovisa med vilka viljeinriktningar detta ska
göras. Besöksnäringen ges en egen planeringsstrategi i syfte att
uppmärksamma på dess stora och växande betydelse för
kommunen näringslivsutveckling och i kommunens arbete att
bredda det befintliga näringslivet. Det är därav av stor vikt att
man i planering, exploatering, i mellankommunal och regional
samverkan utvecklar, stärker och tillgängliggör befintliga
besöksmål och att verka för att nya kommer tillstånd.
Besöksmålet Värnamo kommuns särdrag och identitet ska
vidareutvecklas.

MKM
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Planeringsstrategin har en koppling
till den nationella miljömålet, God bebyggd miljö och Ett rikt växt & djurliv

6.2.1 Ställningstaganden
Besöksvänliga Värnamo kommun

•

Kommunen ska verka för att ta till vara på den stora
utvecklingspotential som finns i landsbygds- natur- och kulturturism.

•

Värnamo kommun ska verka för att de kvalitéer och värden som i
översiktsplanen utpekade utvecklingsområden för besöksnäring
besitter förstärks, bland annat genom planering, mellankommunal
samverkan och ökad tillgänglighet mellan områden och tätorter.

•

Värnamo kommun ska verka för att före detta ”Riksettan” (väg 846/606)
ska fortsätta utvecklas till en attraktiv turistväg i kommunen. Bland
annat genom att verka för kommunens natur- och kulturlandskap längs
med vägen och möjliggöra för en utveckling av besöksmål och
attraktiva rastmöjligheter. Riksettan är ett mellankommunalt intresse.

•

Värnamo kommun ska genom planering och exploatering verka för att
vara en viktig evenemangsdestination med goda fysiska
förutsättningar för ett brett utbud av evenemang. Evenemang som
medför positiva synergieffekter för kommunens invånare ska
prioriteras.

•

Besöksnäringen ska understödjas av kommunen genom att binda
samman turistmål och tätorter med attraktiva cykelvägar och leder.
Kommunen ska verka för att den gamla banvallen mellan Värnamo och
Markaryd kan utvecklas till en potentiell turist-, och cykelled.
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Karta som visar stora sammanhängande jordbruksmarksområden i kommunen.
De områden som redogörs för har en sammanhängande areal som överskrider
200 ha och som kommunen därav gör bedömningen har en betydelse både för
landskapsbilden samt en mer betydande roll för jordbruksnäringen sedd som en
helhet för kommunen.

«

Djurgårdar med fler än 100 djurenheter
Öppna jordbrukslandskap större än 200 hektar

6.3 Planeringsstrategi:
Plats för, och näring till näringslivet
Syftet med planeringsstrategin är att verka för näringslivet
fysiska behov för sin utveckling. Med vilka ställningstaganden
ska kommunen gynna framväxten av tjänste- och
kunskapsbaserade näringar och med vilka ställningstaganden
ska man gynna de traditionella, areella och
tillverkningsbaserade näringarna och med vilka
viljeinriktningarna ska Värnamo kommun utveckla sin redan
erkända handel.

±
MKM

AREELLA NÄRINGAR, LANDSBYGDSNÄRINGAR
De areella näringarna har med sin betydelse för den lokala
mat- och energiproduktion en betydelsefull särställning.
Kommunen räknar sig till att vara en landsbygdskommun och
de areella näringarna är ett viktigt inslag i näringslivet. Utöver
dessa aspekter så spelar dessa näringar en stor del i att
upprätthålla det landskap som utgör kommunens.
De areella näringarna har på grund av lönsamhetskrav
genomgått stora förändringar, - enheterna har blivit allt större
och effektivare. Ett alternativ till att växa och bli större är att
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Planeringsstrategin 0har en koppling
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Läs mer om kommunens
näringsliv: Planeringsunderlag,
kap 7, sid 89.

verksamheten utvecklar flera ben att stå på, en breddad
verksamhet där man själv kan förädla råvaran eller bjuda in
besökare kan vara två framgångsrika sätt att möta framtiden.
TILLVERKNINGS-, KUNSKAPS-, TJÄNSTENÄRINGAR
Värnamo kommun präglas av den småländska
företagsamheten. Värnamoområdet tillhör en av Sveriges mest
intressanta företagarregioner. Det finns många större
tillverkningsindustrier kopplade till kommunen, dominerar gör
bland annat gummi-, plast-, metall-, maskin- och
pappersindustrin. Det går mycket bra för flera av kommunens
företag som flera är kraftigt exportinriktade. Kunskaps- och
tjänstenäringarna har inte samma tradition i kommunen men
är de näringar som spås utvecklas starkast. Kunskapsintensiva
näringar efterfrågar hög regional tillgänglighet stadskvaliteter
och hög bredbandskapacitet, miljöer och platser som förstärker
företagets varumärke och som kan attrahera den bästa
arbetskraften. Kommunen behöver göra plats både för den
traditionella tillverkningsindustrins behov och tillskapa
attraktiva lägen för kunskap- och tjänstenäringar. Kommunen
kommer i vidare planering, fördjupningar av översiktsplanen,
planera för näringslivsutveckling genom att peka ut mark
lämpad för respektive näring i respektive tätort.
HANDEL
Marknad och handel har historiskt sätt varit synonymt med
Värnamo och dessa företeelser har spelat en avgörande roll i
stadens framväxt. Idag spås stora förändringar för handeln som
bransch, en framtid där den mesta detaljhandeln tros komma ske
digitalt. Handeln står inför en omvandling och kommer inte att
se ut som den historiskt har sett ut.
Samtidigt som shoppingcentrum och andra handelskärnor kan
komma att få mindre betydelse för handel kommer
människors behov av tjänster, upplevelser och möten finnas kvar
och därmed kan dessa platser fortsätta vara viktiga men med
delvis andra funktioner.
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6.3.1 Ställningstaganden
Plats för och näring till näringslivet

AREELLA NÄRINGAR, LANDSBYGDSNÄRINGAR
• Jordbruk och skogsbruk är de dominerande näringarna på Värnamo kommuns
landsbygd. Verksamheter inom jordbruk och skogsbruk ska ges goda fysiska
förutsättningar att vidareutvecklas. I översiktsplan har stora sammanhängande
jordbruksmarksområden med därav särskild betydelse pekats ut.
•

För att bidra till en levande landsbygd ska kommunen verka för ett flexibelt synsätt
som möjliggör förändring av innehåll och funktion på landsbygden. Fler sorters
näringar ska bidra till ekonomisk tillväxt men också till en mer tillgänglig landsbygd.

•

Värnamo kommun ställer sig positiv till och ska i råd- och lovgivning och genom
planering generellt uppmuntra att starta och driva verksamheter på landsbygden.

TILLVERKNINGS-, KUNSKAPS-, TJÄNSTENÄRINGAR
• Värnamo kommun ska verka för ökad tillgänglighet till kommunens
verksamhetsområden genom kollektivtrafik samt gång- och cykelvägar.
•

Kommunen ska genom planberedskap gynna nya etableringar och expansion av
befintliga verksamheter. Planlagd industrimark ska finnas tillgänglig i alla
kommunens större tätorter.

•

Värnamo kommun ska verka för att det i kommunens centrala lägen ska finnas
förutsättningar för etablering av kunskap- och tjänstebaserade verksamheter.

•

Kommunen ska genom planering verka för att kunskap- och tjänstebaserade
näringar integreras i bostadsbebyggelse för att skapa attraktivitet för näringslivet och
för att skapa attraktiva, trygga och levande samhällen.

HANDEL
• Värnamo kommun ska främja handelssatsningar i centrala tätortslägen.
Nya handelsetableringar ska i första hand etableras i redan befintlig
bebyggelsestruktur, på allmänna platser, i kollektivtrafiklägen och i anslutning till
centrumbildningar.
•

Kommunen ställer sig negativ till rent externa handelsetableringar. För handel som
inte konkurrerar med befintlig detaljhandel och som inte lämpar sig för en central
placering ställer sig kommunen positiv till halvexterna lägen.

•

Värnamo kommun ska aktivt arbeta för utveckling av kommunens centrummiljöer för
att stärka befintliga handelsplatser och stråk, stärka dessa platsers attraktivitet,
identitet, tillgänglighet, trygghet och säkerhet. Handelsplatser ska planeras så att
dessa är tillgängliga för fotgängare, cyklister och kollektivtrafikanter.
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6.4 Planeringsstrategi:
Ett starkt kommuncentra,
en stark kommun
Syftet med planeringsstrategin är att tydliggöra sambandet och
vikten av Värnamo stads utveckling för kommunen som helhet.
Kommunen behöver en starkt attraktiv stad för att landsbygd
och övriga orter ska fortsätta att utvecklas. Planeringsstrategin
tar upp denne företeelse som en viljeinriktning.

MKM

Planeringsstrategin har en koppling
till det nationella miljömålet, God
bebyggd miljö
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6.4.1 Ställningstaganden
Ett starkt kommuncentra, en stark kommun

•

Värnamo stad har en särskild roll som regional handelsplats.
Kommunen ska verka för att utveckla den ställning genom förbättrade
kopplingar till centrum och genom samverkan mellan privata aktörer
och kommunen.

•

Kommunen ska verka för ett attraktivt kommuncentrum som ska
generera positiva synergieffekter för hela kommunen. De offentliga
miljöer som finns idag ska vårdas, utvecklas och nya skapas.
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6.5 Mark- och vattenanvändningskarta
för fokusområdet Främja hållbar näringslivsutveckling


«

Djurgårdar, med fler än 100 djurenheter

G

Gummifabriken
Avgränsat besöksmål
Led eller stråk för
besöksnäringsutveckling

¥

Öppna jordbrukslandskap >200 ha
Större naturområde för
besöksnäringsutveckling

0

5

10 km
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6.5.1 Förklaringar till kartan för fokusområdet
Främja hållbar näringslivsutveckling

Gummifabriken, erbjuder bl a genom Campus Värnamo utbildning och i förlängningen kompetensförsörjning för verksamheter
i kommunen. Gummifabriken har även verksamhet som stödjer
nyföretagande. Kommunen ska verka för Gummifabrikens som
plattform för företagsamhet och näringslivsutveckling.

Avgränsat besöksmål av betydelse för besöksnäringsutveckling
i Värnamo under planperioden. Kommunen ska i beslut, planering och skötsel verka för platsens attraktivitet och tillgänglighet
bevaras och förstärks.
Led eller stråk för besöksnäringsutveckling. Kommunen ska
genom beslut, planering och skötsel verka för att dessa leders
attraktiviteten förstärks och utvecklas under planperioden.

Öppna jordbrukslandskap, område mer än 200 ha
sammanhängande jordbruksmark, dessa områden är av särskild
betydelse för de areella näringslivet men även för kommunens
landskapsbild. Kommunen ska i planering, lovgivning verka för
att dessa bevaras och inte fragmenteras.

Större naturområde för besöksnäringsutveckling. Kommunen
ska i planering och lovgivande verka för att områdenas attraktivitet och tillgänglighet stärks under planperioden.

Djurgårdar med fler än 100 djurenheter.
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G

Riksintressen/skyddad natur
God planering
Kortare avstånd
Effektivare transportvägar
Diffrentiering, positiv

Landsbygdsutveckling

Hållbart bebyggd
miljö

Besöksnäring

Goda lokala kommunikationer
Buller, ökad iom blandad verk
God tillgänglighet
God livmiljö
Tillgänglighet till naturen

Nya besöksmål
Lokala transporter, mer inivividuella
biltransporter
Nya kommunikationsstråk

God livsmiljö

Teckenförklaring
Axel som har en framträdande
betydelse för planförslagets
uppfyllelse av fokusområdet,
Hållbar näringslivsutveckling

Förenklade regler
Flexibilitet
Speciellt avsatta områden
Lokal matproduktion
Blandade verksamheter/bostäder

Transporter

Klimatpåverkan

Arbetspendling
Regionalt sammarbete
Attraktiva etableringslägen

Bil- och godstranporter
Satsa på gående och cykel

Redogör för planförslagets förhållande
till nollalternativet.
Redogör för nollalternativet,
nu gällande översiktsplan
förhållande till planförslaget

6.6 Konsekvenser av fokusområdet
Främja hållbar näringslivsutveckling
Läs mer om planförslagets
konsekvenser: Konsekvensbeskrivning av översiktsplan - Mitt
Värnamo 2035.

Ett antal aspekter har sammanfattats och bedömts vara mer
framträdande än andra vilka behandlas och bedöms i en värderos
där de jämförs med 0-alternativet. Dessa aspekter är:
•
•
•
•
•
•

Besöksnäring

Landsbygdsutveckling
Besöksmålsverksamhet
Klimatpåverkan/utsläpp av växthusgaser
God livsmiljö
Hållbar bebyggd miljö
Regionala transporter

Att utveckla besöksnäringen är en viktig del av att främja näringslivet. Detta gäller främst besöksnäring på landsbygden. Turism längs gamla riksettan ska främjas särskilt och de kulturintressanta objekten som finns ska utvecklas. De positiva effekterna
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är en levande landsbygd kring besöksobjekten där förutsättningar finns för en god livsmiljö för dem som bor och driver verksamheten. Tillgängligheten till naturen kommer att öka när nya
områden öppnas upp genom besöksnäringen. Förhoppningsvis
kan en bättre möjlighet till en aktiv fritid främja folkhälsan.
Satsningen på olika evenemang exempelvis sportevenemang som
utförs i naturmiljön kan få stora lokala effekter främst genom
slitage och olika typer av störningar under själva evenemanget.
Generellt kommer satsningen på besöksnäring att ge upphov till
ett ökat behov av transporter både persontransporter och tyngre transporter vilket kommer att påverka klimatmålet negativt.
Möjligheten för kollektiva transporter till denna typ av verksamheter är ofta begränsad även om kommunen vill underlätta
för cykling och kollektivtrafik. En ökande turism kan ge upphov
till slitage och störningar på naturmiljön och djurlivet som ska
besökas vilket gör att satsningarna bör vara varsamma. Tysta
områden kanske på sikt inte blir så tysta.
Kommunen vill vara en attraktiv kommun för näringslivet med
ett bra företagsklimat. Kommunen är en knutpunkt mellan flera
kommunikationsstråk, både vad gäller vägar (E4 och väg 27) och
järnvägslinjer. Detta är något som kommunen vill främja ytterligare genom att ta fram byggbar industrimark nära kommunikationsstråken och i anslutning till de större tätorterna. Detta gör
att transporter kan effektiviseras och att lokala transporter kan
kortas, vilket kan ge positiva effekter på klimatmålen. Industrier i
de mindre tätorterna kan innebära att de anställda kan få kortare
resväg och det bidrar även positivt till en levande landsbygd.

Klimatpåverkan

God livsmiljö

Hållbar bebyggd miljö

Transporter
Transporter

Arbetspendlingen ska underlättas för att kunna tillgodose arbetskraftsbehovet hos företagen i kommunen. För att inte ge negativa
effekter på klimatmålet bör denna pendling i största möjliga
mån ske med kollektiva och miljövänliga transportmedel. Ur ett
hållbarhetsperspektiv är inte pendling något positivt då det går åt
stora resurser för transporterna. Det bidrar inte heller till trivsel
eller deltagande i det lokala samhällslivet.
Att främja kunskaps och tjänstebaserade näringar i centrala lägen
är bra för tillgänglighet och attraktivitet men att sprida ut dessa
näringar i bostadsbebyggelsen motverkar klusterbildningar och
möjligheter till oväntade samarbeten.
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Klimatpåverkan

God livsmiljö

God bebyggd
miljö

Landsbygdsutveckling

Klimatpåverkan

Att motverka externa köpcentra utanför tätorterna är positivt
både för tillgänglighet för alla och för att främja en god bebyggd
miljö inne i tätorterna. Det ger ett levande centrum med möjlighet att uträtta ärenden utan att behöva ta bilen vilket är bra ur
både jämlikhetsperspektiv, folkhälsan och bra för klimatmålen.
Kommunen vill främja de areella näringarna genom att peka ut
större sammanhängande jordbruksområden av särskild betydelse. Man ska även möjliggöra för förändringar av innehåll
och funktion på landsbygden och underlätta lovgivning för nya
verksamheter. Detta är positivt för den biologiska mångfalden
då landskapet hålls öppet och det möjliggör även för en diversifiering av hur jordbruket kan drivas och kombineras med andra
näringar för att få ett mindre jordbruk att gå ihop ekonomiskt.
Det medför även en större möjlighet att bevara kulturlandskapet
och de kulturhistoriska miljöerna som finns i kommunens mer
perifera delar och som kräver att dagens lantbruk fortsätter. Det
saknas visioner och tankar om hur man ska främja att jordbruket
över huvud taget bibehålls i kommunen.

God bebyggd
miljö

Att planera att Värnamo stad ska leda utvecklingen för hela kommunen riskerar att förstärka urbaniseringstrenden och bidra till
att utarma landsbygden i ett längre perspektiv.
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1. Inledning
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1.1 Inledning och bakgrund
All planering i en kommun bör vara samordnad och inriktad
mot gemensamma mål. För att uppnå detta krävs det att vi har
gemensamma underlag att arbeta utifrån, det är dessa som
översiktsplanens planeringsunderlag representerar.
Underlaget bildar en grund för de ställningstaganden och strategier som utgör kommunens översiktsplan och som presenteras
i översiktsplanens planförslag. På så sätt ligger underlaget
också som grund för all följande planering och allt lovgivande i
kommunen.
Dokumentet (planeringsunderlaget) består framförallt av de
allmänna intressen som har en geografisk koppling till
kommunen. Planeringsunderlaget redogör för aktuell, grundläggande information för dem som ska planera och besluta om
Värnamo kommuns framtid. Planeringsunderlaget beskriver
faktiska förhållanden samt sammanfattar och hänvisar till
planer, inventeringar och utredningar. Planeringsunderlaget
fungerar som ett hänvisningsdokument så till vida att det
redogör för var mer detaljerade underlag står att finna
Utöver planeringsunderlag med en geografisk koppling till
kommunen redovisas planeringsunderlagets inledande del
övriga utgångspunkterna som inverkar på den fysiska
planeringen, - nationella mål och kommunens politiska
målsättningar, - tvärsektoriella hållbarhetsfrågor såsom
integration jämlikhet och tillgänglighet, framtidsbedömningar,
befolkningsprognos och statistik samt hur kommunen påverkas
och inverkar i ett regionalt, nationellt och internationellt
sammanhang.
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1.2 Planeringsunderlagets
koppling till planförslaget
Förslaget till en ny översiktsplan består av de tre
delarna planförslag, konsekvensbeskrivning och
planeringsunderlag. Planförslaget redogör för de
ställningstaganden som kommunen vill att
bebyggelsen, mark- och vattenområden ska
utvecklas och bevaras med medan
planeringsunderlaget redogör för den bebyggelse,
mark- och vatten som planförslaget tar sin
utgångspunkt i. De betydande konsekvenser som
planförslaget bedöms resultera i redogörs för i
konsekvensbeskrivning samt ett alternativ till
planförslaget.
Till dessa dokument sammanställs också ett digitalt
kart- och textverktyg, så kallat StoryMap som
redovisar planförslaget och planeringsunderlaget.

ÖVERSIKTSPLAN FÖR VÄRNAMO KOMMUN
MITT VÄRNAMO 2035
KARTA

ÖVERSIKTSPLAN

MITT VÄRNAMO 2035

Innehåller kommunens
planeringsstrategier och
ställningstagande gällande
mark- och vattenanvändning.

PLANFÖRSLAG
PLANERINGSUNDERLAG
KONSEKVENSBESKRIVNING

ÖVERSIKTSPLAN

MITT VÄRNAMO 2035

TEXT
(PDF)

Konsekvensbeskrivning
Redovisar för de betydande
konsekvenser som planförslaget
bedöms kunna resultera i.

PLANFÖRSLAG
PLANERINGSUNDERLAG
KONSEKVENSBESKRIVNING

Planeringsunderlag

TEXT
(PDF)

KARTA

ÖVERSIKTSPLAN

MITT VÄRNAMO 2035

PLANFÖRSLAG
PLANERINGSUNDERLAG
KONSEKVENSBESKRIVNING

1.3 Läsanvisning

De gröna kapitlen är således i huvudsak relevanta för de
ställningstaganden man finner i fokusområdet för att Utveckla
och bevara mark- och vattenresurser. De mörkt blå kapitlen
redogör för det underlag som har störst relevans för
fokusområdet Hållbar näringslivsutveckling, det sandfärgade
kapitlet har störst relevans för fokusområdet Attraktiv kommun
och slutligen de lila kapitlen har störst relevans för de
ställningstaganden som förekommer i fokusområdet för Goda
kommunikationer. I slutet finns 9 underrubriker som har samlats
i ett kapitel med en ljust blå färg som samlat tar upp de
riksintressen och övriga nationella och regionala intressen som
berör kommunen.
Planeringsunderlaget inleds med att redogöra för syftet och
bakgrunden till dokumentet samt vilka styrdokument och
fördjupningar av nu gällande översiktsplan som planförslaget
ligger till grund för.

Beskriver de förutsättningar
som finns idag och som ligger till
grund för planförslagets strategier
och ställningstaganden.

Kartverktyg

KARTA

Planeringsunderlaget är indelat i 10 kapitel.
Underlaget inleds med två kapitel som dels redogör för
planförslaget och underlagets upplägg och innehåll samt ett
kapitel som redogör för relevanta underlag utan en tydlig
geografisk koppling till kommunen men som inverkar på den
kommunala planeringen. De övriga kapitlen har utifrån hur
relevanta de är för respektive fokusområde i översiktsplanen
tilldelats en färg.
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TEXT
(PDF)

Planförslag

Redovisar planförslag
och planeringsunderlag
i form av kartor.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Bilden visar hur kapitlen har fått
en färg i enlighet med kopplingen
till planförslaget.

1.4 Aktuella styrdokument och
fördjupade översiktsplaner

Fördjupning för delen Värnamo stad antogs av
Kommunfullmäktige den 30 mars 2006. I planen anges
riktlinjer för hur staden ska utvecklas i framtiden. I samband
med den aktualitetsprövning som genomfördes 2017 av den
kommunomfattande översiktsplanen från 2002 beslöts att
fördjupningen i sin helhet inte kan anses aktuell för ytterliga en
mandatperiod och att en ny bör tas fram.
Aktualiseringsunderlag
Kommunomfattande översiktsplan för Värnamo kommun
antagen av kommunfullmäktige 2002-03-27

Underlag antagen av kommunfullmäktige 2017-05-24 §128

Det underlag som kommunfullmäktige fattade
sitt aktualitetsbeslut på.

Läs mer om aktualitetsprövningen av nu gällande översiktsplan
i: Aktualiseringsunderlag KF
2017-05-24§128

Framsidan för Översiktsplan för Värnamo kommun, fördjupning för delen Värnamo stad.

Läs kommunens fördjupade
översiktsplan för Värnamo stad:
Fördjupning för delen
Värnamo stad, KF 2006-03-30

Fördjupning för Forshedaområdet antog av Kommunfullmäktige
den 30 oktober 2008. Fördjupningen omfattar Forsheda tätort
samt ett större område runt omkring med bland annat Fänestad,
Rannäs och Torskinge byar.
Gällande fördjupningar/områdesplaner av översiktsplanen finns
även för orterna:
• Bor, antagen av kommunfullmäktige den 17 december 1981
(områdesplan),
• Bredaryd, antagen av kommunfullmäktige den 20 juni 1988,
• Horda, antagen av kommunfullmäktige den 25 juni 1987,
• Hånger, antagen av kommunfullmäktige den 29 mars 1979
(områdesplan),
• Lanna, antagen av kommunfullmäktige den 30 mars 2000,
• Nydala, antagen av kommunfullmäktige den 15 december
1983 (områdesplan),
• Os, antagen av kommunfullmäktige den 15 december 1983
(områdesplan).
I samband med arbetet att ta fram kommunens nya
översiktsplan inleddes parallellt arbetet med att ta fram och
uppdatera befintliga kommunala styrdokument med relevans för
kommunens strategiska planering. Flera av dessa kommer antas
under planprocessen gång för ny översiktsplan och i något fall
kommer inte antagandet att sammanfalla utan ske efter
översiktsplanens antagande.
Det föreligger även gällande styrdokument och andra dokument
som är av betydelse för översiktsplanen. Dessa finns
redovisade i listan nedan.
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VA-plan-Värnamo kommuns plan för vatten och
avlopp, planeras att antas av kommunfullmäktige 2018,
under ny översiktsplans planprocess. Planen omfattar även
kommunens plan och strategi för dagvatten.
Plan för Värnamo kommuns miljöarbete,
antagen i kommunfullmäktige 2018-02-22
Kommunal vattenförsörjningsplan, antagen i
kommunfullmäktige 2017-05-25
Värt att Värna- Kulturmiljöutredning för Värnamo
kommun, Inventering från sekelskiftet, 2000.
Plan för Kulturmiljön, antagen i kommunfullmäktige
2018-04-26
Bostadsförsörjningsplan för perioden 2016-2020,
antagen i kommunfullmäktige 2016-06-16
Befolkningsprognos 2016-2026 med
delområdesprognos 2016-2020
Kommuntäckande landskapsanalysför Värnamo kommun, 2011.
Vindkraftpolicy, dokumentet är antagen i
kommunfullmäktige 2009. Policyn kommer att ersättas när
ny översiktsplan vinner laga kraft.
Värnamo grönplan, antagen i kommunfullmäktige 1991
samt den där till hörande grönstrukturprogrammet för
Värnamo stad, Gröna, Sköna Värnamo antagen av
Miljö- och stadsbyggnadskontoret, 2007.
Avfallsplan, kommunens samt övriga kommuner i kommunalförbundet SÅM:s renhållningsordning, antagen i
kommunfullmäktige 2018.
Materialhushållningsplan, framtagen i samarbete med
Gislaved och Gnosjö, antagen i kommunfullmäktige 2003.
Översvämningssäkring Värnamo
ytavrinningskartering, Rapport SWECO, 2016
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2. Utgångspunkter
och möjligheter

9

2.1 Kommunens vision:
Värnamo den mänskliga
tillväxtkommunen,
40 000 invånare till 2035
Kommunens mål och vision

Det styrdokument av störst betydelse för Värnamo kommuns
utveckling är Vision och mål för Värnamo kommun 2016. I augusti
2016 antog fullmäktige en ny vision för kommunen. Visionen vill
förmedla mänsklig tillväxt. Kommunen behöver fler invånare och
alla behövs.

Varför 2035?

Värnamo kommun blickar i sin vision två decennier framåt i tiden.
Visionsåret 2035 är valt utifrån att det ger ett tillräckligt långt
tidsperspektiv för att kunna påverka, och tillräckligt kort för att ha
överblick och göra prognoser. Utbyggnaden av en
höghastighetsjärnväg i Sverige med stationsläge i Värnamo är en
annan stark anledning till visionsåret, då målet är att järnvägen ska
vara klar för trafik 2035

Varför ska vi vara 40 000 invånare?

Värnamo kommun har en åldrande befolkning vilket innebär att
inflyttning är viktig för att uppnå balans. Fler invånare möjliggör för
en mer attraktiv kommun då fler invånare bl a ger bättre underlag
för kultur, fritid, utbud av restauranger och nöjen. Fler invånare ökar
underlaget för rekrytering för näringslivet och ger möjlighet att öka
tjänsteproduktion samt företagsstödjande verksamhet.

Kommunens vision och översiktsplanen

Värnamo kommun vill växa men inte på vilket sätt som helst
därför har kommun beslutat att visionen ska bygga på fyra kriterier:
hållbarhet, attraktivitet, trygghet och tillväxt. Målkriterierna ska ses
som ramar inom vilken utvecklingen ska ske, och ska prägla
målskrivningar och alla beslut på olika nivåer. Visionen innebär att
kommunen ska kunna växa med omkring 6 000 invånare och det
kommer då att behövas fler bostäde , arbetsplatser och service. Målet
är att skapa en långsiktigt hållbar struktur för en växande befolkning
och samtidigt fortsätta utveckla Värnamos attraktivitet.
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2.2 Globala, nationella och
regionala mål
Av en översiktsplan ska det framgå hur kommunen tänker ta
hänsyn till nationella- och regionala mål och planer av
betydelse för hållbar utveckling. Under nedanstående rubriker
beskrivs de mål som kommunen bedömer har betydelse för
kommunens fysiska utveckling samt ett klargörande av betydelsen av hållbar utveckling.

Hållbar utveckling

Begreppet hållbar utveckling definieras av tre dimensioner;
ekologiska, sociala och ekonomiska. Begreppet hållbar
utveckling bygger på uppfattningen att den ekologiska
dimensionen sätter den yttersta gränsen för vad som utgör
människans handlingsutrymme och att social och ekonomisk
hållbarhet är omöjlig att uppnå om dessa gränser överskrids och
naturresurser överexploateras. Ekonomin behöver därför fungera
som ett verktyg för samhället att utveckla välfärd utan bekostnad
på varken människor eller planeten. Klimatförändringarna är
ett tecken på att vi agerar utanför planetens säkra gränser och är
ekosystemets naturliga sätt att reagera på obalans.
Developed in collaboration with

| TheGlobalGoals@trollback.com | +1.212.529.1010

For queries on usage, contact: dpicampaigns@un.org | Non official translation made by UNRIC Brussels (September 2015)

Developed in collaboration with

| TheGlobalGoals@trollback.com | +1.212.529.1010

For queries on usage, contact: dpicampaigns@un.org | Non official translation made by UNRIC Brussels (September 2015)

Developed in collaboration with

| TheGlobalGoals@trollback.com | +1.212.529.1010

For queries on usage, contact: dpicampaigns@un.org | Non official translation made by UNRIC Brussels (September 2015)

Developed in collaboration with

| TheGlobalGoals@trollback.com | +1.212.529.1010

For queries on usage, contact: dpicampaigns@un.org | Non official translation made by UNRIC Brussels (September 2015)

Illustration över det övergripande nationella
miljömålet, generationsmålet.

Developed in collaboration with

| TheGlobalGoals@trollback.com | +1.212.529.1010

For queries on usage, contact: dpicampaigns@un.org | Non official translation made by UNRIC Brussels (September 2015)

Developed in collaboration with

| TheGlobalGoals@trollback.com | +1.212.529.1010

For queries on usage, contact: dpicampaigns@un.org | Non official translation made by UNRIC Brussels (September 2015)

De globala målen

De globala målen är en ny agenda för global, hållbar utveckling
och är en efterträdare till de millenniemål som varit aktuella
fram till 2015. Världens ledare har förbundit sig till 17 globala
mål för att uppnå tre saker under de kommande 15 åren: -att
utrota extrem fattigdom, -att minska ojämlikheter och orättvisor
i världen, -att lösa klimatkrisen. Genom de globala målen för
hållbar utveckling kan det här uppnås. För Värnamo kommuns
översiktsplanering bedöms det främst vara delmål 11, Hållbara
städer och samhällen, delmål 13, Bekämpa klimatförändringen
och delmål 15, Ekosystem och biologisk mångfald som är av
störst betydelse.
I december 2015 enades världens länder om ett nytt klimatavtal
som binder alla länder och ska börja gälla senast år 2020. Den
globala temperaturökningen ska hållas långt under 2 grader och
vi ska jobba för att den ska stanna vid 1,5 grader. Avtalet trädde i
kraft i november 2016 och nu fortsätter arbetet med att
genomföra avtalet.
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De nationella miljömålen

Sverige har av riksdagen 16 antagna miljömål och ett
övergripande mål som beskriver den kvalité man vill att miljön
ska ha år 2020. Det övergripande målet, generationsmål är att till
nästa generation lämna över ett samhälle där de stora
miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö och
hälsoproblem utanför Sveriges gränser.

Nationell Livsmedelsstrategi

Den nationella livsmedelsstrategin med sikte mot år 2030,
antogs av riksdagen den 20 juni 2017 och är den första svenska
livsmedelsstrategin som omfattar hela livsmedelskedjan. Det är
en långsiktig strategi som ska bidra till att potentialen för hela
livsmedelskedjan nyttjas fullt ut. Strategin verkar för ökad och
hållbar produktion av mat som dessutom ska leda till fler jobb
och hållbar tillväxt i hela landet. Livsmedelsstrategin består dels
av en proposition som anger riktningen för den svenska
livsmedelspolitiken med långsiktiga mål för livsmedelskedjan
och dels av regeringens handlingsplan som sträcker sig över
mandatperioden

En livsmedelsstrategi för Sverige

– fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet
Kortversion av regeringens proposition 2016/17:104

Regionala miljömålen

De regionala miljömålen ansvarar länsstyrelserna för.
Jönköpings län har i sitt åtgärdsarbete tagit utgångspunkt i det
nationella miljömålen och beslutat att 14 av dessa samt
generationsmålet ska gälla för Jönköpings län. Länsstyrelsen har
tagit fram fyra åtgärdsprogram som bidrar till att nå de
nationella miljömålen och dessa är: Vattnets miljömål, Hälsans
miljömål, Minskad klimatpåverkan och från och med 2018 Grön
handlingsplan. Syftet med Grön handlingsplan är att ge ökad
kunskap om värden i landskapet. Handlingsplanen är bland annat utformad så att den ska kunna användas som underlag för att
kunna ta ökad hänsyn till ekologiska samband i landskapet vid
beslut om markanvändning.
Utöver dessa har Jönköpings länsstyrelse valt att ta fram ett
åtgärdsprogram för klimatanpassning med åtgärder som man
ålägger kommunerna i länet att arbeta med. Syftet med
åtgärdsprogrammet är att vara en vägledning för länets aktörer
för att aktivt möta klimatförändringarna och skapa ett långsiktigt
robust samhälle och en hållbar utveckling.
Den kommunala styrdokumentet, Plan för Värnamo kommuns
miljöarbete sammanställer de regionala åtgärdsprogrammen och
de åtgärder som kommunen har åtagit sig att genomföra.
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Meddelande nr 2018:21

*U|QKDQGOLQJVSODQ
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Folkhälsomålen och mål om friluftsliv

Sverige har elva nationella folkhälsomål. Det övergripande
målet för folkhälsa är att skapa förutsättningar för en god
hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Folkhälsa handlar om
allt från individens egna val och vanor till strukturella faktorer
som yttre miljöer och demokratiska rättigheter i samhället. De
folkhälsomål som berörs i Värnamo kommuns översiktsplan
är främst, Delaktighet och inflytande i samhället, Ekonomiska
och sociala förutsättningar, Barn och ungas uppväxtvillkor och
delvis Miljöer och produkter och Fysisk aktivitet.
Regeringen beslutade 2012 om 10 nationella friluftslivsmål i
syfte att förbättra folkhälsan, ge en ökad naturförståelse och
bidra till regional utveckling. Flera av dessa mål är relevanta ur
ett fysiskt planeringsperspektiv bland annat Attraktiv tätortsnära
natur och Tillgång till natur och friluftsliv. I de delar
översiktsplanen berör friluftsliv är friluftslivsmålen en naturligt
utgångspunkt. Översiktsplanens långsiktiga mål är att skapa
förutsättningar för att uppnå dessa mål.

RUS, regional utvecklingsstrategi för region Jönköping

REGIONAL UTVECKLING
GSSTRATEG
GI
FÖR REGION JÖNKÖPIN
NG » 2025

Värnamo kommun ingår i Region Jönköpings län. Regionen har
tagit fram en Regional utvecklingsstrategi, RUS för perioden
2014-2025.
RUS har en formell status både som regionplan enligt plan- och
bygglagen och som regionalt utvecklingsprogram. Regionplanen
är en vägvisare för regionens, i det här fallet Jönköpings läns,
samlade utvecklings- och tillväxtarbete. Den senaste
utvecklingsplanen fastställdes 2013 och har två målområden:
Mål för näringsliv och Mål för livsmiljön. Utvecklingsstrategin
innehåller dessutom fyra delstrategier som man anser ska
bidra till länets fortsatta utveckling och till att de övergripande
målområdena nås. De fyra delstrategierna är: En internationellt
ledande industriregion, Ett breddat näringsliv med betoning på
kunskapsintensiva företag, Ett inkluderande samhälle och En
global livsmiljö. Översiktsplanen berör mer eller mindre alla de
fyra delstrategierna men kanske framför allt En internationellt
ledande industriregion, Ett breddat näringsliv och Ett
inkluderande samhälle. Bland annat genom flera i planen
förekommande ställningstaganden för en större
arbetsmarknadsregion, ökad arbetskraftsförsörjning och
förbättrad kollektivtrafik. Planförslaget talar vidare om
kommunens ambition att verka för att i fysisk planering bidra till
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integration och jämlikhet genom att verka för blandad bebyggelse och för cykeln och kollektivtrafik som transportmedel

Regional transportplan, Jönköpings län 2014-2025

När Trafikverket upprättar en nationell plan för
transportsystemet upprättas även parallellt länstransportsplaner
för den regional transportinfrastruktur enligt de ekonomiska
ramar som den nationella planen slår fast. Planerna gäller över
en period av tolv år med revidering vart fjärde år. Ett nytt förslag
finns framtaget för perioden 2018-2029. Länstransportsplanen
upprättas i Jönköpings län av Region Jönköping och tar bland
annat hänsyn till de nationella transportpolitiska målen och det
regionala kollektivtrafikprogrammet. Värnamo kommuns
översiktsplan förhåller sig i sin tur till dessa.
Den regionala transportplanen förhåller sig i stort till de
funktionella stråk som förekommer inom regionen samt föreslår
åtgärder för att förbättra dessa under planperioden. I den
regionala planen finns följande två namngivna åtgärder som
berör Värnamo kommun, väg 27 förbi Bor och HNJ-banan
norrut från Värnamo mot Vaggeryd för att höja kapaciteten och
hastigheten. I den föreslagna planen för 2018-2029, som
förväntas godkännas av regeringen under sommaren 2018, har
dessa åtgärder kompletterats med väg 27-sträckan mellan E4:an
och förbifart Bor samt väg 27 delen Bredaryd-Anderstorp. I
planen finns även med en ökad satsning på banan mot
Jönköping/Nässjö med att elektrificera en sträckning in mot Jö köping, vilket förbättrar möjlighet till hållbar pendling. En del
av den regionala transportplanen utgörs av vad som
vanligtvis en regional cykelstrategi omfattar, nämligen underlag
för investeringar, prioriteringar och utbyggnadsstrategi.

JÖNKÖPINGS LÄN 2014
4–20
025
5

Fastställd av Regionstyrelsen 19 juni 2014

Regional cykelstrategi

En regional cykelstrategi för Jönköpings län finns inte däremot
föreligger underlag i den kommande regionala transportplanen.
Tre sammanhängande stråk pekas ut i länet varav sträckan
Gislaved/Smålandsstenar Värnamo Bor berör Värnamo
kommun, en åtgärdsvalsstudie ska tas fram för sträckan.

Jönköpings läns, Klimat och energistrategi, 2010

Jönköping har satt upp som regionalt mål att länet ska vara ett
Plusenergi län till 2050. Det betyder att behovet av energi ska
minska och att produktionen av förnybar energi ska ge ett
överskott. För detta mål har man tagit fram en Klimat och
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energistrategi, 2010 som utöver det övergripande målet tar upp
delmål för länet avseende energi. Vägen till att förverkliga
visionen är strategiskt arbete på alla nivåer i samhället för
minskad klimatpåverkan och energieffektivisering. År 2020 ska
Jönköpings län vara det klimatsmarta länet.

Regional livsmedelsstrategi
En ökad och hållbar produktion av mat som samtidigt leder till

fler jobb och tillväxt är målet för Jönköpings läns regionala
livsmedelsstrategi.
Regional livsmedelsstrategi
för Jönköpings län 2030
I Jönköpings län har vi nära till bra mat

Länsstyrelsen i Jönköpings län, Region Jönköpings län och
Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) har tillsammans med
Hushållningssällskapet, Elmia, Jönköping University, Smålands
Turism och Jönköpings kommun tagit fram en regional
livsmedelsstrategi. Den beslutades av regionstyrelsen 12 juni
2018.
Livsmedelsstrategin stödjer arbetet med att utveckla länets gröna
näringsliv och ge konsumenter bättre möjligheter att göra
medvetna val. Målsättningen med framtagandet av en regional
livsmedelsstrategi är att bryta ner den nationella
livsmedelsstrategin på regional nivå genom att se till länets
unika förutsättningar.
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2.3 Jämställdhet, jämlikhet och
barnperspektiv
Översiktsplanen är ett verktyg för att skapa ett hållbart,
attraktivt, tryggt Värnamo i tillväxt, utifrån den kommunala
visionens kriterier men även en ekologiskt, ekonomiskt och
socialt hållbar kommun som plan- och bygglagen ålägger
kommunerna att sträva efter i sin översiktsplanering. Det finns
flera tvärsektoriella frågor som har betydelse för
översiktsplanen. Dessa perspektiv vägs in i planens
ställningstagande under flera av planens fokusområden. Några
av dessa tvärsektoriella frågor är de som behandlar jämlikhet,
jämställdhet och barns rättigheter som är frågor av betydelse för
att uppnå ett socialt hållbart samhälle.
Social hållbarhet innebär att bygga ett långsiktigt stabilt
samhälle med goda levnadsförhållanden för alla. Det handlar
bland annat om bostäder, demokrati, mångfald, utbildning,
kultur, gemenskap, trygghet, hälsa och välbefinnande.
Historiskt sett har vi utgått från aspekter som hälsa, ekonomi,
estetik, säkerhet m.m. vid den fysiska planeringen men idag har
dessa aspekter bräddats med jämställdhet, jämlikhet och barns
rättigheter - alla aspekter som är viktiga att tänka på i kommunal
fysisk planering.

Jämlikhet

Plan- och bygglagen säger att kommunal planering ska
främja jämlika och goda levnadsförhållanden, både för
människor i dagens samhälle och för kommande generationer.
Jämlikhet innebär att alla människor har samma värde och ska
ha samma rättigheter oavsett etnicitet, tro, utseende, sexuell
läggning, klasstillhörighet och status, åsikt,
funktionsvariation, kön etc.
Jämlikhet kan vara mycket och i vår fysiska miljö så kan det
handla om en god tillgänglighet för alla samhällsgrupper,
genom väl utbyggd kollektivtrafik och ett funktionellt och
utbyggt cykel- och gångvägsnät, god tillgång till parker och
natur, offentliga platser, service och allmänna rum. En tät stad
skapar bra förutsättningar för korta avstånd och färre resor samt
för fler trygga stadsmiljöer och stråk vilket gynnar jämlikhet
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Jämlikhet är även viktig att beakta i själva planeringsprocessen
Hur vi väljer att genomföra processen att ta fram en översiktsplan kan sätta stor prägel på vidare planering och i slutändan på
hur jämställt samhälle Värnamo kommun är. Det är därför av
stor vikt att en så representativ grupp för kommunens invånare
som ges möjlighet att påverka under processen.
Segregation och integration
Två viktiga frågor för att uppnå jämlikhet är dem om
segregation och integration. Dessa har även tydliga fysiska
kopplingar och därmed även en koppling till fysisk planering.
Målet för svensk integrationspolitik är lika rättigheter,
skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell
bakgrund.
Segregation är framförallt en fråga om boendet, medan
integration är en vidare fråga om delaktighet i samhället i stort.
Det är viktigt att olika befolkningsgrupper som är
socioekonomiskt och etniskt olika, har möjlighet att mötas i det
vardagliga livet. Möten mellan människor leder till ökad
förståelse och respekt mellan olika grupper. Segregation i
boendet minskar förutsättningarna för möten. Att försöka minska
boendesegregationen kan därför ha positiva effekter för en ökad
integration. Även om integration handlar om så mycket mer än
boende och mötesplatser så är det vad i första hand kan påverkas
med fysisk planering.
Många bostadsområden erbjuder idag bara bostäder av en
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byggnadstyp och upplåtelseform, t.ex. hyresrätter i
flerbostadshus eller villa med eget ägande. Människor ska ha
möjlighet att välja var de vill bosätta sig. Detta kan uppnås på
lång sikt med en aktiv bostadspolitik och en spridning av olika
upplåtelseformer och byggnadstyper i kommunens olika delar.
Effekter av socioekonomisk boendesegregation kan minskas
med bra lokaliseringar av mötesplatser, god tillgång till
fritidsaktiviteter, närhet till arbete samt frånvaro av mentala och
fysiska barriärer.

Jämställdhet

Jämställdhet innebar jämlikhet mellan könen. Det
övergripande målet för Sveriges jämställdhetspolitisk är att
kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och
sina egna liv. Både kvinnor och mäns vardagsliv ska främjas när
vi bygger och planerar vårt samhälle. En förutsättning är att
jämställdhet integreras i kommunens fysiska planering är att
frågan finns med i översiktsplanen som är kommunens
avsiktsförklaring för framtidens fysiska miljö. Den fysiska
planeringens resultat kan underlätta för människor att leva ett
jämställt liv.
Det bör i planeringssammanhang tidigt föras en diskussion om
fördelningen av resurser till olika slags anläggningar,
infrastruktur och projekt i samhället, och hur stor del av
investeringar som kommer män, kvinnor, pojkar och flickor
tillgodo.
Eftersom män och kvinnor idag har delvis olika levnadsmönster
och levnadsförhållanden använder de stadens fysiska platser och
miljöer på olika sätt. Ett exempel på detta är att det för en kvinna
kan upplevas otryggt att vistas i en park under kvällstid. Många
kvinnor väljer att gå en omväg för att undvika sådana miljöer
när det är mörkt. För en man kanske det inte innebär några
restriktioner i att vistas i parken vare sig det är ljust eller mörkt
ute.
Det är också viktigt att väga in jämställdhetsaspekten i
själva planeringsprocessen, t ex bör arbetsgrupper utgöras av en
blandning av kvinnor och män. Vid samråd och möten med
allmänheten bör inbjudan, tid, plats och forum utformas så att
både män och kvinnor lockas och ges möjlighet att delta och
lämna synpunkter.
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Barnperspektivet

FN:s konvention om barnets rättigheter antogs av FN:s
generalförsamling 1989 och ratificerades av Sverige 1990.
Enligt konventionens fyra grundprinciper ska alla barn
behandlas lika, barns bästa beaktas liksom barns rätt till liv och
utveckling samt barns rätt att få komma till tals. Det finns
tydliga krav på kommunen att utveckla barns och ungdomars
inflytande och delaktighet i samhälls- och trafikplaneringen sam
att tydliggöra barnperspektivet i det kommunala arbetet
Det är viktigt att vara medveten om att det finns två olika synsätt
på barnperspektivet - de vuxnas perspektiv på barn och vad de
vill ha, eller barnets egna perspektiv. Beroende på vilket
perspektiv man väljer kan svaret skilja sig åt.
Enligt barnkonventionen räknas man som barn till och med
arton år. Dock skiljer sig barns behov och önskningar åt
beroende på ålder, något som är viktigt att ha i åtanke.
Gemensamt är dock att både mindre barns och ungdomars
boende och närmiljö spelar en viktig roll för utveckling och
hälsa. Deras hälsa och livskvalitet påverkas positivt av en fysisk
planläggning som motverkar segregation och med närhet till
miljöer som stimulerar fysisk aktivitet. Leken innebär att barn
använder den offentliga miljön på ett helt annat satt än vuxna.
Barn- och ungdomar kan ha andra referensramar än vuxna för
vad de vill med sin närmiljö eller på vilket sätt de vill ta del i
samhället. Därför är det viktigt att barn och ungdomar är
delaktiga i den fysiska planeringen.
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2.4 Kommunens invånare och
dess behov
Bakgrund

För att skapa en önskvärd och hållbar utveckling av kommunen
måste man känna till och lära känna Värnamos
kommuninvånare i form av siffror och statistik. Det är genom
dessa siffror som man kan se vilka behov befolkningen har och
kommer ha i framtiden och planlägga för dessa. Behov vad
gäller bostäder, service, skola och omsorg kan se olika ut runt
om i kommunen beroende på befolkningssammansättning och
åldersstruktur.

Läs mer om kommunens befolkningsutvecklingen: Befolkningsprognos
2018-2028 med delområdesprognos
2018-2022

Befolkningsstatistik och befolkningsutvecklingen över tid kan
delvis ge svar på hur framtidens befolkning kan komma att se ut.
Med hjälp av denna empiriska data kan en prognos göras, men
på längre sikt ökar osäkerheten eftersom det finns många osäkra
faktorer som spelar in och som påverkar utvecklingen och
utfallet. Kommunen kan genom översiktsplanen skapa en viss
handlingsberedskap utifrån prognoserna, vilket vägleder planeringen.

I Värnamo kommun

Kommunen och har sedan 2008 haft en positiv
befolkningsutveckling även om denna inte har skett jämnt
fördelat över kommunen. Befolkningstillväxten har främst ägt
rum i Värnamo stad – här bor idag över hälften, 19 300 av
kommunens drygt 34 000 invånare (2016 SCB).
Befolkningsutvecklingen har varit svagare i övriga tätorter och
för vissa delar i kommunen gått
Antal invånare
något tillbaka. Sammantaget har
befolkningsutvecklingen varit
40 200
stadigt växande med en takt på i
snitt 0,35 %, eller 135 invånare per 39 200
år. Även framöver förväntas
38 200
befolkningen att öka och i högre
grad än tidigare. Ökningen
37 200
förväntas stabiliseras på en högre
36 200
nivå än den nuvarande
ökningstakten.
35 200
Den kommunala visionen som
lyder, Värnamo den mänskliga
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Utveckling i enlighet med
den kommunala visionen
Utveckling i enlighet med
befolkningsprognos (2028)
Utveckling i enlighet med
2017 tillväxttakt, 0,9 %

34 200
2018

2028
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tillväxtkommunen - 40 000 invånare till 2035 visar på en
kommunal vilja att vi ska bli ännu fler i framtiden. Visionen
innebär en befolkningsökning på omkring 5600 personer under
en 17 års period vilket innebär i genomsnitt 330 personer per
år. Kommunprognosen visar att till 2028 kommer finnas ca 38
200 invånare i kommunen vilket innebär att kommunen på 10 år
kommer växa med cirka 3 800 invånare eller 380 invånare per
år. Osäkerhetsfaktorer såsom en orolig omvärld och
höghastighetsjärnvägen förväntas kunna påverka
befolkningsutvecklingen och framförallt inflyttningstalet i en
positiv riktning.

Befolkning i tätorterna och de olika kommundelarna

Av Värnamo kommuns befolkning är mer än hälften - 57 % ,
bosatta i centralorten Värnamo. De största tätorterna i
kommunen ligger utefter riksväg 27 och är från söder
Rydaholm, Bor, Forsheda och Bredaryd. De fyra orterna har
tillsammans cirka 6000 invånare vilket motsvarar 18% av
kommunens befolkning. Invånarantalet är relativt jämnt fördelat
över orterna men störst tätort i antal invånare är Rydaholm med
cirka 1630 invånare. Rydaholm tillsammans med Bredaryd är
även de tätorter som ökat invånarantalet mest sedan 2010.
I övriga orter, Horda, Hånger, Kärda, Lanna Tånnö och
Åminne finns av 5% kommunens invånare bosatta.
Omkring 6 810 invånare vilket motsvarar 20 % bor på
landsbygden respektive i kommunens mindre landsbygdsorter,
med en koncentration runt Värnamo stad och kring sjön
Vidösterns norra stränder.

Tätorterna i tätortsbandet

Värnamo centralort

Övriga orter

Landbygden och
landbygdsorterna

Tätorterna i tätortsbandet.
(Rydaholm, Bor,
Forsheda, Bredaryd)

Kommunen bedömer att cirka 75 % av den prognostiserade
befolkningsökning på omkring 3 800 invånare de kommande
10 åren, kommer att ske inom Värnamo tätort. Värnamo stad
kommer således att öka sin befolkning med cirka 2850 invånare
under en tio-års-period. Bedömningen grundar sig bland annat
på befolkningsutvecklingen de senaste 10 åren 2007-2017 har
till mycket stor grad, 83 % ägt rum i Värnamo, samt den
fortsatta starka urbaniseringstrend som råder. Även rapporten,
Befolkningsprognos 2018-2028 med delområdesprognos
2018-2022 redogör för att till största del av befolkningsökningen
beräknas äga rum i Värnamo stad. Prognosen grundar sig land
annat på antaganden kring bostadsbyggandet. En spridning av
bostadsbyggandet även till övriga tätorter i kommunen skulle
fördela befolkningstillväxten, förutsatt att inflyttningstryck till
dessa orter finns.
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Fryele och
Nydala

För Bredaryd och Rydaholm tätorter har det
under den senaste tio-års-perioden skett en positiv
befolkningsutveckling på 6 % respektive 3,5%
vilket motsvarar en befolkningsökning med 85
respektive 55 personer. Utvecklingen har varit
svagare i Forsheda och negativ i Bor.
För Bredaryd, Forsheda och Rydaholm förväntas
befolkningsutvecklingen att fortsätta i samma
omfattning som tidigare medan för Bor spås en
ökande trend bl. a. i och med närheten och god
tillgänglighet till Värnamo stad samt det
planerade stationsläget för
höghastighetsjärnvägen.

Värnamo, Hörle
och Åminne

Bredaryd
och Lanna

Forsheda, Hånger
och Dannäs

Bor Gällaryd
och Ohs

Rydaholm och
Horda

Kranstätorterna

Kärda, Åminne, Tånnö och Hörle utgör
kranstätorter till Värnamo stad.
Befolkningsutvecklingen för Kärda har visat på
en svagt ökande trend de senaste 10 åren. I Tånnö, Hörle och
Åminne befolkningsökningen i princip stått stilla. För landsbygden kring dessa orter har trenden varit ökande.

Illustrationen visar befolkningsutvecklingen för kommunens landsbygdsområden de senaste 10 åren.

För kranstätorterna förväntas befolkningsutvecklingen i
framtiden att öka i och med närheten till Värnamo stad och i takt
med att staden växer. Idag råder brist på enskilt boende, villor
i stadsnära lägen. Bl a denna brist medför en förväntad ökad
attraktivitet för boende i kranstätorterna i framtiden.

Landsbygden med landsbygdsorterna

Befolkningstillväxten på landsbygden har sammantaget under
senare tid stått stilla men förväntas totalt sett utvecklas i en
positiv trend i framtiden. Kommunen bedömer att cirka 10-12
% vilket motsvarar cirka 400 invånare av befolkningsökningen kommer att ske på ren landsbygd och i landsbygdsorterna
(Fryele, Nydala, Ohs, Gällaryd, Dannäs, Hånger och Torskinge).
Bedömningen grundar sig på hur befolkningsutvecklingen sett ut
över de senaste tio åren.
Utvecklingen ser olika ut för olika delar av kommunens
landsbygd. Kommunen har, i Kommunprognosen, delats in i sex
olika landsbygdsområden. Landsbygdsområdet kring Bor,
Gällaryd och Ohs och landsbygdsområdet kring Värnamo, Hörle
och Åminne, landsbygdsområdet kring Horda och Rydaholm har
under de senaste 10 åren (2007-2017) haft en ökad
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befolkningsutveckling medan landsbygden kring Bredaryd,
Lanna och Forsheda samt Hånger och Dannäs visar på en svagt
minskad eller stillastående befolkningsutveckling. För l
andsbygdsområdet kring Nydala och Fryele har
befolkningsutvecklingen varit negativ.
Totalt sett ser befolkningsutvecklingen för kommunens
landsbygd ut att stå still men man ser även en tydlig ökande
trend för bosättning på landsbygden kring Värnamo stad och vid
sjön Vidösterns stränder. Vidare kan man utläsa att den positiva
befolkningsutveckling för Borområdet sker på landsbygden och
inte i tätorten, medan det omvända gäller för Bredaryd och
Forshedaområdet där den utveckling som sker äger rum i
tätorterna och inte på landsbygden.
Befolkningsökningen på landsbygden där det finns större
bebyggelsegrupper bedöms för landsbygdsområdet kring
Värnamo samt för landsbygdsområdet kring Bor att öka och för
övriga landsbygdsområden fortsätta i samma takt som idag.

Befolkning i olika åldrar

Värnamo kommuns befolkningsutveckling fördelat på olika
ålderskategorier visar på vilka behov vi i framtiden kommer se
för skola och omsorg. Under perioden 2018-2028 visar
befolkningsutvecklingen att antalet förskole- och
grundskolebarn kommer öka med 9 % (170) respektive 11 %
(470 st). Den största ökningen för perioden står dock gruppen av
gymnasieungdomar för, som kommer att öka med omkring 24 %
(285 stycken fler).
Antal
600

500

400

2015
2026

Minskat antal
45-55-åringar
Ökat antal
0–19-åringar

Ökat antal
30–40-åringar

Ökat antal
äldre

300
200

100

0

0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99
Ålder

Den yrkesverksamma grupperna i kommunen
(20-64 år) som för övriga Sverige kommer
i framtida att försörja en allt större grupp.
Under prognosperioden 2018-2028 förväntas
andelen arbetsföra minska i kommunen trots
att denna grupp förväntas bli större. Detta
på grund av att andelen av grupperna under
20 och över 65 kommer att öka mer under
perioden. En annan demografisk utmaning
som Värnamo kommun delar med stora delar
av landet, är att den befolkningsandel som
bland annat utgör 40-talisterna under prognosperioden kommer göra avtryck i de äldre
åldersgrupperna. Den största demografiska
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Jönköping

Göteborg

Vaggeryd
Gnosjö

Sävsjö

Gislaved
Värnamo

Växjö

Ljungby

förändringen under prognosperioden står dock gruppen 80-89 år
för. Denna grupp ökar med 650 personer, vilket motsvarar hela
39 % under prognosperioden. Helt klart är att åldersstrukturen
kommer att förändras, vi kommer att bli fler och vi kommer bli
äldre.

Teckenförklaring

In och utflyttning

Flyttningsbenägenheten ökar i allmänhet, vi flyttar allt oftare.
Geografiskt sker flyttningen från mindre till större regioner oc
från landsbygd till städer. De som är mest flyttbenägna är
framförallt yngre och högutbildade personer. En större
funktionell arbetsmarknadsregion med längre möjliga avstånd
för arbetspendling skulle i framtiden kunna ge en ökad stabilitet
i boendet och fler skulle kunna välja att bo kvar i kommunen och
fortfarande ha möjlighet att arbeta och studera.
Antalet yngre människor som flyttar till Värnamo för att studera
förväntas öka i framtiden tack vare Campus Värnamo positiva
utvecklingstrend med bl a fler utbildninga . 2016 erbjöds 11
olika utbildningar som ca 215 studenter deltog i. Verksamheten
planerar för ännu fler utbildningar och 400 studenter i framtiden
Värnamo kommun har ett positivt flyttningsnetto. Utflyttnin mönstret visar framför allt strömningar mot storstäderna Göteborg och Jönköping. In-flyttningen sker främst från Gislaved,
Gnosjö men även från Göteborg och Jönköping.
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Pendlingsintensitet

De huvudsakliga
pendlings- och
in-utflyttningsstråken.

Arbetsmarknad,
LA-region 14
Kommungräns

Befolkningsprognosernas avvikelser kan till viss del förklaras av
invandringen och utvandringen då det finns stora osäkerhets
faktorer för dessa företeelser i framtiden exempelvis för migration på grund av krig och klimatförändringar.
I Värnamo finns år 2017, människor från alla delar av världen.
Cirka 19% av Värnamos folkbokförda invånare har utländsk
härkomst. Störst andel kommer från det forna Jugoslavien och
Bosnien Hercegovina. Andra stora ursprungsländer är Vietnam,
Finland och Rumänien. Gruppen invånare med ursprung i Syrien
förväntas öka i och med den pågående konflikten och bl a med
denna utveckling i åtanke kan andelen med utländsk bakgrund
förväntas öka i framtiden.

Arbetsmarknad

Kommunen har en högre andel förvärvsarbetande än rikssnittet,
83% jämfört med 77% i riket. Andelen arbetssökande i
kommunen är följaktligen något färre än riksgenomsnittet. I
jämförelse med riket är dubbelt så många som riksgenomsnittet,
28% sysselsatta i tillverkningsindustrin. Vård- och omsorgssektorn sysselsätter 19% av kommunens invånare och handeln 13
%. Utbildningsnivån i kommunen är relativt låg i förhållande till
riket. I stort har 29% av befolkningen en eftergymnasial utbildning i jämförelse med i riket där 40% har utbildning. Av kommunens medborgare äldre än 16 år är 9% i kommunen under
utbildning, varav en betydande andel är kvinnor.
Värnamo är del av den företagaranda benämnd som
Gnosjöandan som är karaktäristisk för en del av Jönköpingsregionen. I Värnamo är andelen medelstora (10-49 anställda) företag och stora (50-249 anställda) företag, relativt rikssnitt stort,
13,3% respektive 3, 1% av antalet sysselsatta i
kommunen. Rikssnittet är 10,7 % respektive 2,2 %.
I kommunen sker omkring 60 % av alla arbets- och studieresor
inom kommunen och pendlingsmönstret för kommunen visar vidare på en positiv netto-inpendling. Inpendling sker främst från
Gislaved, (9 % av resorna görs till och från Gislaveds kommun),
Gnosjö, (6 %) och till Vaggeryd (3%). Utpendlingsmönstret är
liknande och sker främst mot Gnosjö, Gislaved, Jönköping och
Vaggeryd men även söderut mot Ljungby och Växjö.
Värnamo kommun ligger strategiskt beläget mellan de båda
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högskoleorterna Växjö och Jönköping, vilket ger goda
möjligheter att bo kvar i kommunen under studietiden. 2016 är
det ca 330 studenter från Värnamo kommun som studerar vid
högskolan i Jönköping varav cirka 150 är skrivna i Värnamo.

Behov av bostäder

Behovet av bostäder i kommunen ser olika ut men man kan se
att behovet av en ökad variation av boendetyper ökar och att
ensamboende i likhet med landet i stort är en hushållstyp som
ökar mest bl a då samhällsgrupperna med äldre och unga
vuxna förväntas öka. Barnfamiljen kan inte längre vara den
enda normen för bostadsplaneringen eftersom den enbart utgör
en av flera hushållstype . I kommunen idag är 50 % av
bostäderna småhus vilket är i linje med riksgenomsnittet.
För att klara och ge förutsättningarna för den prognostiserade
befolkningstillväxten behöver det byggas omkring 1600 nya
bostäder till 2026, varav ca 1200 i Värnamo stad. Under planperioden till visionssåret 2035 kommer det behövas byggas
3600 nya bostäder i hela kommunen om vi ska kunna nå upp
till målet om 40 000 invånare. Men att ta fram de resterande
drygt 1700 nya bostäderna inom samma tidsperiod kommer
kräva stora satsningar hos såväl kommunen som privata byggherrar. Förutom att ta fram nya bostadsområden i och kring
Värnamo stad måste kommunen arbeta för att öka attraktiviteten i samtliga tätorter genom satsningar på service och kommunikationer. Det är uppenbart att Värnamo centralort inte
ensamt kan bereda plats för samtliga nya bostäder som behövs
för att uppnå visionen.

Hyresrätt

Äganderätt

Bostadsrätt
Diagram som visar kommunens bostadsbestånd fördelat på
upplåtelseformer från 2015.

Kommunens bostadsförsörjningsplan för åren 2016-2020
anger att bostadsbyggandet måste öka till 125 bostäder per
år, vilket är en markant ökning i jämförelse med 69 bostäder
under perioden 2004-2014.
Värnamo centralort lider i dag av brist på både lägenheter och
tomtmark för enskilt byggande. Detta i kombination med en
förväntad positiv befolkningsutveckling som främst beräknas
äga rum i staden, kommer innebära ett underskott av tomter
för enskilt byggande. För Värnamo stad kommer en utveckling behöva att ske mot en tätare bebyggelse i form av radhus,
grupphus för enskilt ägande och i en större utsträckning behöver
flerbostadshus dominera nybyggnationen i de centrala delarna
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Byggklara/planerade bostäder i Värnamo
Byggklara/planerade bostäder
i övriga tätorter
Diagram som visar andel byggklara/planerade bostäder
enligt gällande bostadsförsörjningsplan 2016-2020
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Behov av bostäder för nyanlända förväntas öka i framtiden.
Nyanlända är en heterogen grupp bestående både av familjer
med behov av billiga större lägenheter och av ensamkommande
barn med behov av gruppboende och därefter behov av mindre
billiga lägenheter. Kommunen måste möte detta behov och
kommer i framtiden att planera för nya gruppboenden.
De äldre åldersgrupperna behov av boende kommer att kräva
insatser och planering då de äldre under de kommande 10 åren
kommer att öka betydligt i såväl andel som antal. Kommunen
räknar att det är gruppen äldre än 75 år som kan ha behov av
särskilda insatser i hemmet. Byggnation av mellanformer såsom
små marklägenheter, trygghetsboende och seniorboende kan
vara en del av insatsen men även anpassning av det befintliga
bostadsbeståndet och hög tillgänglighetsstandard för
nybyggnationer möjliggör goda bostäder för denna grupp.
Behov av mindre billiga lägenheter för unga som väljer att bo
kvar i kommunen förväntas öka till viss del på grund av den
ökade möjligheten att bo kvar och studera genom förbättrade
möjligheter att pendla till studier. Det kommunala
bostadsbolaget har idag ett 50-tal studentlägenheter och planerar
för ytterligare.

Behov av skola och förskola

Idag råder det brist på förskoleplatser i kommunen och en akut
brist i Värnamo stad. Situationen för låg- mellan- och
högstadieskolorna i staden är likaså ansträngd och delar av
verksamheten bedrivs i temporära paviljonger. Det finns alltså
redan idag ett stort behov för utbyggnad och framförallt ett
behov av att försörja de västra stadsdelarna med fler skolplatse .
Behovet av skola och förskola i staden beräknas öka i takt med
den prognostiserade befolkningsutvecklingen och i och med
inflyttningstalet. Idag pågår det arbete i kommunen för att öka
antalet förskolor och likaså en omfattande ombyggnad av
Trälleborgsskolan som man delvis hoppas ska förbättra
situationen för stadens västra stadsdelar. Fler åtgärder kommer
dock att krävas både på kort och på långt sikt under
planperioden för att möta framförallt stadens ökande
befolknings behov av förskola och skola.
I övriga tätorter är behovet inte lika angeläget om behovet är än
mer oberäkneligt. Även om det för en del tätorter är fullbelagt
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för tillfället, anser kommunen i linje med
befolkningsprognosen att behovet av en utbyggnad inom en
tioårsperiod inte är nödvändigt. För att nå visionsmålet om 40
000 invånare krävs dock sannolikt en utbyggnad av skola och
förskola även i fler av kommunens tätorte .
Antalet gymnasieungdomar, åldersgruppen (16-18) beräknas öka
inom en 10-årsperiod med ca 220 stycken. Idag finns i
kommunen i huvudsak en gymnasieskola, Finnvedens
gymnasium med cirka 2000 elever. Idag räcker skolans lokaler
till för verksamheten men framtidens behov är svårt att förespå
bl a beroende på närbelägna gymnasieskolor i angränsande,
mindre kommuner.
Idag är kommunens verksamhet för vuxenutbildning (SFI,
svenska för invandrare, grundskola och gymnasial utbildning)
ansträngd bl a på grund av den stora gruppen nyanlända. Det
framtida behovet för nya lokaler är osäkert och beroende av
världssituationen samt internationell och nationell politik.

Behov av äldreomsorg och särskild boende

I takt med att den allmänna folkhälsan blir bättre ökar andelen
äldre kommunmedborgarna. Grupperna i de äldre
åldersklasserna ökar visserligen men behovet av äldreomsorg
och särskilt boende beräknas inte följa denna utveckling. Den
tekniska och digitala utvecklingen samt bättre medicin och sjukvård är orsaker till att äldreomsorgsbehovet ändå minskar. Den
kategori som även i framtiden kommer kräva intensiv omsorg
och särskilt boende är gruppen med demenssjukdom som spås
öka i takt med att befolkningen blir allt äldre. Därav föreligger
det tt behov av att bevaka utvecklingen och behovet av boende
för demenssjuka.
Kommunen kommer inom den närmsta tiden behöva planera för
den stora gruppen som kommer att önska ett anpassat boende på
olika sätt och möjliggöra för fler boendemöjligheter anpassade
för äldre. Om kommunen lyckas öka andelen tillgänglighetsanpassade lägenheter, seniorbostäder och trygghetsboende kommer behovet av särskilt boende fortsätta att vara lågt, vilket är
det mest fördelaktiga alternativet både ur social och ekonomisk
synvinkel.
Det är svårt att göra prognoser för att förutse behovet av boende
med särskild service för funktionsnedsatta, LSS-boende.
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Kommunen bedömer att behovet av bostäder för denna grupp
inte kommer att öka under planperioden. För gruppen
önskar man från kommunen sida att på lång sikt ersätta
befintliga gruppbostäder med fler servicebostäder integrerat i de
ordinarie fastighetsbeståndet.
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Oslo
Stockholm

Norrköping
Linköping
Göteborg

Jönköping
Värnamo
Växjö

Köpenhamn
Malmö
Radie; 50km, 100km,
200km och 400km

2.5 En del av världen
Globalisering och migration

Handeln är drivkraften bakom globaliseringen. Sverige är en
liten ekonomi med en stark export, vilket gör oss beroende av
vår omvärld. Handeln ses som nyckeln för en fortsatt svensk
tillväxt. Basnäringarna (skog och andra råvaror) kommer att
vara fortsatt viktigt men av störst betydelse kommer
högteknologiska näringar vara för den svenska tillväxten
(transportmedel, läkemedel, IT och telekomprodukter).
Kombinationen av nya innovationer, högt tekniskt kunnande,
industriell produktion och högteknologiska produkter kommer
stå för basen av Sveriges tillväxt.
En ändrad maktfördelning, från väst till öst märks av där nya
handelspartners växer fram bland annat i spåret av finanskriser
och skuldkriser.
Ökad handel och minskad klimatpåverkan kan ses som
motsättning eller utmaning. Ökad export och handel kommer
kräva produktion utan utsläpp, resurseffektivitet, återanvändning
och kunskapsspridning.
Krig, oroligheter och klimatförändringar i vår omvärld kommer
innebära en fortsatt ökning av migration till Sverige. Sverige och
Värnamo kommer även fortsättningsvis att behöva ta ansvar i
denna utveckling.
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Möjligheter och utmaningar för Värnamo kommun
Globaliseringen innebär för Värnamo kommun förbättrade
möjligheter för kommunens befintliga näringsliv då handel och
export med omvärlden förväntas öka.
Ett ökat mottagande av flyktingar och en ökad invandring
kommer för Värnamo kommuns del generera en ökad
befolkning bland annat i små orter där bostadsmöjligheter kan
erbjudas. Utvecklingen kommer innebära utmaningar
exempelvis för skola och omsorg. Värnamo kommun kommer
behöva effektivisera sitt integrationsarbete för att kunna ta
tillvara på denna möjlighet. Samhällsplaneringen spelar en stor
roll i detta arbete genom att exempelvis möjliggöra för mötesplatser och förbättrad kollektivtrafik

Digitalisering

Tillgången till bra internetuppkoppling och kommunikation både
på landsbygden och i staden är en förutsättning för bibehållen
utvecklingen av Sveriges välfärd. I vårt framtida samhälle är vi
lika beroende av digital kommunikation som av el och vatten.
Internet och ständigt nya användningsområden innebär ändrade köpmönster och ändrade förutsättningar för såväl arbetsliv,
studier som privatliv.
Utvecklingen kräver god digital infrastruktur och hög utbildningsnivå för att ta till sig och tillämpa ny teknik och dess
möjligheter.

Möjligheter och utmaningar för Värnamo kommun

Digitaliseringen ger möjligheter för landsbygdsutveckling då
möjligheten att arbeta hemifrån och att driva näringar på
landsbygden förbättras. Utvecklingen kommer möjliggöra
mångas önskan om att kombinera sin bostadsmiljö med en aktiv
fritid i exempelvis olika former av livsstilsboende.

Urbanisering

Sveriges befolkning lever längre, det föds fler barn och
invandringen är fortsatt hög. Detta i samband med den fortsatta
trenden med urbanisering medför att allt fler bor i
storstadsregioner medan befolkningsutvecklingen står stilla eller
går tillbaka på landsbygden. Tillväxt sker även på landsbygden,
företrädesvis nära knutpunkter, i stationsnära lägen eller i de så
kallade pendlingsstråken. Generellt bosätter sig unga i storstäder
med god tillgång till arbete, mångfald och kultur. Familjen
värdesätter närheten till skola, omsorg och grönområden. De
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flesta värdesätter möjligheten att kombinera det urbana livet med ett fritidshus på
landet.
Den förväntande, kraftiga folkökningen i Sveriges tre storstadsområden,
Mälardalen, Skåne och västra Götaland kommer så småningom att följas av
befolkningsökning i sydöstra Sverige (Östergötland Småland, Öland, Blekinge
Gotland). Folkmängden i sydöstra Sverige förväntas öka med 9000-10 000 invånare om året 2020-2030.

Möjligheter och utmaningar för Värnamo kommun

Urbaniseringen innebär att Värnamo stad kommer att växa och utmaningen för
kommunen blir att denna tillväxt ska ske på ett hållbart vis. Utvecklingen bör styras till förtätningslägen samtidigt som man bör verka för att bevara
grönstrukturen, stadens ytmässiga expansion bör ske med beaktande av
tätortsnära natur, jordbruksmark med mera. Värnamo kommun måste
effektivisera redan ianspråktagen mark och befintlig infrastruktur för att kunna
uppnå önskvärd, hållbar utveckling.

Klimatförändring

Fram till år 2100 beräknas temperaturen stiga med 1,5-7 grader och nederbörden
öka med 10-20%. Temperaturökningen kommer innebära minskade istäcken på
polerna, förändrade vattennivåer och att nederbörden, främst i Sveriges sydvästra
delar kommer att öka. Detta leder till ökad risk för översvämningar, ras och erosion längs vattendrag och sjöar med där tillhörande risker för vår
dricksvattenförsörjning. För Sveriges del kommer klimatförändringen betyda även
positiva följder. Temperaturökningen kommer leda till minskade kostnader för
uppvärmning, ökad vattenkraft periodvis och ökad produktivitet för
jordbruket och eventuellt en ökad turistattraktivitet. Klimatförändringarna kräver
både en anpassning av samhället till nya klimatförhållandet och en minimering av
utsläpp för att hindra ytterliga klimatpåverkan.

Möjligheter och utmaningar för Värnamo kommun

Klimatförändringarna med förväntad ökad nederbörd kommer innebära utmaningar för Värnamo kommun. Ett underdimensionerade ledningsnät för dagvatten,
ökad nederbörd och därmed ett ökat flöde i Lagan ger en större risk för
översvämning av Värnamo stad och en ökad risk för urlakning av markföroreningars med ökad risk för dricksvattenförsörjningen till följd.
Perioder med torka och därav låga grundvattennivåer påverkar redan idag
enskilda brunnar i kommunen och spås i framtiden utgöra en allt större utmaning
för kommunen.
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Vaggeryd

Sävsjö
Gnosjö

Nydala

Gislaved
Hörle Fryle
Lanna

Ohs

Bredaryd

Värnamo

Kärda
Forsheda

Gällaryd

Torskinge
Dannäs

Bor
Hånger

Tånnö
Horda
Rydaholm

Cirkelradier: 10 km, 20 km och 40 km

Alvesta

Ljungby

2.6 En del av regionen
Region Jönköping har en stark strategisk position i Sverige och
Skandinavien. Regionen är belägen i goda kommunikationsstråk
mellan Sveriges tre storstadsregioner men också mellan tre av
de skandinaviska huvudstäderna (Köpenhamn, Stockholm och
Oslo). Regionen har tradition av mötesplats, är centrum för
kreativitet och skaparkraft och är erkänd som en dynamisk
småföretagarregion.
En av regionens viktigaste utmaningar är ökade krav på goda
och hållbara kommunikationer. Ett ökat behov av arbetskraft
med olika spetskompetenser gör att regionen måste knyta sig till
och anpassa sig till en geografiskt större och gemensam
arbetsmarknad, vilket kräver möjlighet till kommunikation och
arbetspendling.
Regionen är en industritung region där 26 % är sysselsatta inom
industrin (i riket som helhet är siffran ca 14 %). I
framtiden kommer kunskapsintensiva verksamheter inom
forskning, utveckling, teknik, kommunikation, information och
tjänster utgöra majoriteten av regionens sysselsättning. Detta
innebär en omställning för regionen och utöver en
konkurrenskraftig industri ett behov av breddning av det
befintliga näringslivet med mer kunskapsintensiva företag.
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Omställningen kommer kräva regionsamarbete kring utbildning och
samarbete med befintligt näringsliv samt ny välutbildad arbetskraft som i sin
tur kräver attraktiva arbetsplatser och livsmiljöer. Utmaningen för framtiden
är utveckla det befintliga industrisamhället och ta dess positiva sidor in i det
framtida kunskapssamhället.
Större krav ställs på bostadsorten. Viljan att flytta tillbaka eller stanna på
uppväxtorten beror på bostadsortens möjlighet att erbjuda intressant
arbetsmarknad och dynamiska, attraktiva, trygga bostads, fritids- och
livsmiljöer.

Möjligheter och utmaningar för Värnamo kommun

Värnamo kommun kommer i framtiden behöva bredda och utveckla sitt
näringsliv med fler kunskapsintensiva företag. Det finns goda förutsättningar
för detta då kommunen kännetecknas av entreprenörsanda och har en stor
andel små och medelstora företag.
Ulricehamn
Borås

Jönköping
Nässjö

Vaggeryd

Skillingaryd
Sävsjö

Gnosjö
Gislaved

Värnamo

Hyltebruk

Alvesta
Ljungby
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Växjö

Det finns således en drivkraft och flera samarbetspartners ino
det befintliga näringslivet, vilket ger goda möjligheter att
omsätta idéer till verksamheter. En förutsättning för denna
näringslivsutveckling är möjligheten att attrahera välutbildad
arbetskraft till kommunen och ett led i detta är ökad samverkan
med de närliggande högskolorna i Växjö och Jönköping. Det
finns redan idag en god infrastruktur och möjligheter för
mellankommunalt samarbete kring näringslivet och
näringslivsutveckling där dessa frågor samordnas i GGVV,
Gnosjöregionen och Entreprenörsregionen.
Värnamos läge i det så kallade ”Sydsvenska krysset”, i
vägkrysset mellan E4 och v. 27, ger kommunen en central
position med goda infrastrukturförbindelser, samtidigt som
avståndet är relativt långt till de närmst förekommande större
städerna såsom Växjö, Jönköping, Malmö och Göteborg.
Kommunens förhållandevis avskilda läge i sydvästra Småland i
kombination med infrastruktur som E4 och järnväg gör
kommunen till ett nav och en delregionsmotor för
tillverkningsindustri, service och handel. För att utvecklas som
regioncentrum behövs bland annat ytterliga satsningar på
kommunikationer för att binda samman och minska restider.
Teckenförklaring

Huvudstråk

Regioncentrum

Centralort
Natur- och
rekreationsområde

Med förbättrade kommunikationer ökar kommunens attraktivitet
som bostadsort och kommunen kommer kunna bidra till
regionen som attraktiv boendeort och som följd med arbetskraft
för kommunen men även för regionen.
Även kommunikationerna inom kommunen behöver förbättras
för att tillgängliggöra och göra de mindre tätorterna mer
attraktiva likaså måste kommunikationerna i tätorterna förbättras
bland annat genom ett utbyggt, attraktivt cykelnät och
kollektivtrafik. För att minska klimatbelastningen bör
kommunen arbeta för att öka de hållbara transporternas andel av
resandet.

Vattendrag

Kommungräns

Station, flygplats
Framtida primärstation
Sjukhus, Universitet/högskola

Ett starkt och växande kommuncentra i Värnamo stad genererar
även en utveckling för kommunens landsbygd.
Landsbygdsutvecklingen utanför Värnamo stads influensområde
ser inte samma utveckling och det är en utmaning för
kommunen att ge näring till hela sin landsbygd. Det finns goda
möjligheter att inom näringar som besöksnäring och
matproduktion skapa arbetstillfällen på landsbygden.
Bland annat digitaliseringen skapar möjligheter för dessa
landsbygdsnäringar, men kräver då ett väl utbyggt och
kapacitetsstarkt digitalt kommunikationsnät.
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Jönköpings kommun

Flygplats
E4
Länssjukhuset Ryhov
Höghastighetsjärnvägen m m

Vaggeryds kommun
Lagan
E4
Dala- och knekta mosse
Härrån
GGVV
Syd-västlänken
Vaggerydsbanan

Gnosjö kommun
Gislaved kommun
Bolmen, GGVV,
Väg 27, 153
Nässjö-Halmstadbanan
RI Finnveden folkland
Draven Naturreservat
Lillån och Bolmen

Sävsjö kommun

Nationalpark Store Mosse
Storån
GGVV
Kust- till kustbanan
Väg 152

Väg 127
Ruskenån
Trälsbromossen

Jönköpings län

Värnamo kommun

Kronobergs län

Hylte kommun
Bolmen
Nässjö-Halmstadbanan

Alvesta kommun
Hallands län

Ljungby kommun
Lagan
Vidöstern
Bolmen Besöksnäring Yrkesfiske och Friluftsliv
E4
RI Vattenförsörjning, Bergåsen
Vindkraft

2.7 En del av
mellankommunal samverkan
Värnamo gränsar till sju kommuner: Gnosjö, Gislaved,
Vaggeryd, Sävsjö, Alvesta och Ljungby och ligger dessutom i
länsgränsen till två län, Jönköping och Kronobergs län. Flera
frågor i den översiktliga planeringen kräver samordning över
kommungränserna.

Gnosjöregionen, GGVV

Värnamo kommun ingår i en rad olika nätverk för samarbete.
I regionen, ingår fyra kommuner, Gislaved, Gnosjö Vaggeryd
och Värnamo, GGVV, som har en lång tradition av samarbete
kring en rad frågor, exempelvis kring infrastruktur, avfall samt
näringslivsutveckling.
Business Gnosjöregion AB, BGR är en gemensam utvecklingsplattform för att förbättra näringslivets konkurrensmöjligheter
för regionen.
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Rymmen
RI Vattenförsörjning, Bergåsen
Väg 25
Vindkraft

Växjö kommun
RI Vattenförsörjning
Bergåsen
Flygplats
Kust till Kust

Entreprenörsregionen

Nätverket är ett samarbetsprojekt mellan 10 kommuner i
Hallands, Kronobergs och Jönköpings län. Ett samarbete som
syftar till att skapa tillväxt i regionen. Inom ramen för samarbetet
har bl a kommunikation lyfts som ett prioriterat område. Kommuner som ingår i Entreprenörsregionen är Hylte, Halmstad,
Laholm, Gnosjö, Gislaved, Vaggeryd, Värnamo, Ljungby,
Älmhult och Markaryd.

Kommunikationer, kollektivtrafik

Vägarna och järnvägarna binder samman Värnamo kommun
med grannkommunerna och i förlängningen med omvärlden.
För att utveckla och effektivisera kommunens kommunikationer
hållbart krävs regional och nationell samverkan. Kommunen ser
behov av att kollektivtrafiken behöver utvecklas för regionen.
För att Värnamo ska fungera som ett delregionalt centrum i
Jönköpings sydvästra del är E4 och väg 27 samt Kust- till
Kustbanan av stor betydelse, men även Nässjö-Halmstadjärnvägsbanan är av strategisk betydelse för kommunens
förbindelse till det småländska höglandet och till kommunerna
i Hallands län. Idag är det relativt goda kollektiva förbindelser
mellan GGVV-kommunerna medan förbindelserna till övriga
grannkommuner såsom Sävsjö, Ljungby och Alvesta ser sämre ut
och till Sävsjö saknas alternativ helt.
Förbindelsen till Jönköping stad är av stor vikt för kommunen
bl a då staden är länshuvudstad. Det är av stor betydelse att
Vaggeryds-järnvägsbana rustas upp och effektiviseras.
Den största framtidsfrågan för länet inom tågtrafiken är det
eventuella förverkligandet av det svenska höghastighetskonceptet
med Jönköping som huvudsaklig knutpunkt och Värnamo som
stationsort i regionen. Denna utveckling kommer innebära ett
behov av mellankommunal samverkan.
Båramo godsterminal i Vaggeryd utgör en betydelsefull mellankommunalt intresse för kommunen bland annat då det i Värnamo kommun inte finns en terminal.

Handel, Arbetsmarknad, näringsliv

Handel av olika slag finns inom kommunen och i
omkringliggande kommuner. De påverkar och kompletterar
varandra. Beslut om nya etableringar och god samverkan mellan
kommunen och olika aktörer inom näringslivet krävs för att få
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en positiv utveckling av kommunens handel.
Pendlings- och transportmöjligheterna behöver utvecklas för att
vi ska kunna kompetensförsörja kommunens näringsliv.
Samverkan mellan kommunerna för att utveckla möjligheten att
pendla för arbete och utbildning i andra kommuner och i
regionen är av stor betydelse för kommunen.

Vatten

Vatten saknar administrativa gränser vilket innebär att
mellankommunal samverkan är ytterst viktigt i arbetet att
förbättra vattenkvaliteten i kommunens yt- och grundvatten.
Kommunerna måste förhålla sig till vattenkvalitén och verka för
att denna inte försämras vilket kräver åtgärder och samverkan
med flera olika aktörer bland annat grannkommunerna.
Flera av kommunens stora sjöar gränsar till andra kommuner
bl a Bolmen. Det finns många olika intressen kopplat till Bolmen
som bl a är dricksvattentäkt och Värnamo kommun samverkar
med kommunerna kring sjön i en rad frågor.
Vidöstern, Flåren, Furen och Rymmen är andra stora mellankommunala intressen. Vattendragen Härrån, Lagan, Storån,
Lillån och grundvattenförekomsten Ekeryd-Värnamo utgör
andra.

Vindkraft

Grannkommuners planering för vindkraft i gränsområdena visar
på några områden där mellankommunal samverkan är viktig vid
eventuell planering och genomförande av större
vindkraftsetableringar. Främst är det av betydelse med
samverkan med Alvesta och Ljungby kommuner (men även
delvis Gnosjö och Gislaved)som har utpekade områden lämpliga
för större vindkraftsetableringar vid kommungränsen. I Alvesta
kommun förekommer det ett område på kommungränsen av
riktintresse för vindbruk.
Försvarsmaktens stoppområde för höga objekt gör att stora delar
av Värnamos kommungränser inte är aktuella för
vindkraftsetableringar.

Stora opåverkade och tysta områden

Grannkommunernas planering för opåverkade områden och
tysta områden visar på några områden som är av
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mellankommunalt intresse för Värnamo kommun. Store Mosse
nationalpark är utpekat som stort opåverkat område i både
Gnosjö och Värnamo kommun.

Besöksnäring, natur- och kulturintressen och friluftsliv
I gränsområdena mot grannkommunerna finns många
intressanta områden för friluftsliv och besöksnäring. Ett utökat
samarbete mellan kommunerna kring dessa områden kan ge ett
bredare utbud av upplevelser och service. Bolmen utgör ett
mellankommunalt intresse både för friluftsliv och besöksnäring
som vi har gemensamt med främst Ljungby och Gislaveds
kommuner. Store mosse nationalpark är ett mellankommunalt
intresse med Gnosjö kommun. Draven naturreservat och
Finnvedens folkland, kulturmiljöintresse är mellankommunala
intressen som vi delar med Gislaveds kommun. Trälsbomossen
är ett riksintresse för naturmiljön som vi delar med Sävsjö
kommun.

Riksettan, den f d banvallen mellan Markaryd och Värnamo
samt vattendragen Härrån och Storån är av mellankommunala
intressen för besöksnäringen för flera kommuner utmed stråken.
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Nydala

Hörle

Fryele

Lanna
Bredaryd

Kärda
Forsheda

Torskinge
Dannäs Hånger

Ohs
Värnamo
Gällaryd
Bor
Tånnö
Horda

Rydaholm

2.8 Värnamos delar
Värnamo kommun landskap kan delas in i olika typer allt från
det småskaliga kulturlandskapet med naturbeten och
stengärdesgårdar - en landskapstyp som är känslig för
exploatering, till enhetliga, storskaliga och rationella
jordbruk- och skogsbrukslandskap - en landskapstyp som är mer
tålig för exploatering och ingrepp.
Värnamo kommun är en sjörik kommun. Strandområden för
sjöar och vattendrag är generellt känsliga områden för
exploatering. Dessa platser har ofta flera allmänna intressen
knutna till sig såsom kulturhistoriska lämningar och goda
förutsättningar för friluftsliv. Utöver sjöar förekommer det inom
kommunen flera stora my -, moss- och kärrområden. Dessa är
generellt olämpliga för exploatering på grund av sina känsliga
hydrologiska förhållanden.
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Nordöstra Värnamo med
Fryele, Hörle, Ohs och Nydala tätorter.

Trakten kännetecknas av vidsträckta skogs-, moss- och
sjölandskap. Sjöarna Rusken och Hindsen utgör två av områdets
större sjöar och Dala-, Knekta-, och Store Mosse utgör de större
myr- och mossmarkerna. Området har flera inslag av mer
kuperad, småskaligt kulturlandskap men är i övrigt generellt
enhetligt och flackt. Nydala klostermiljö, Fryele kvarn,
militärflygfält och golfbana är för området betydelsefulla och
utmärkande objekt.

Mellersta Värnamo med
Värnamo, Bor, Tånnö och Gällaryd tätorter.

Landskapet är i huvudsak skogbeklätt med flack terräng och
med vissa inslag av moränhöjder och åsar, exempelvis
getryggarna och Högåsen. Det förekommer småskaligt, varierat
kulturlandskap vid mindre odlingsbygder. Borområdet med dess
sjöar har höga rekreationsvärden och utgör attraktiva
boendemiljöer.

Sydöstra Värnamo med
Horda och Rydaholms tätorter.

Området har flack terräng väster om Helgeå och allt mer
kuperad öster om denna. Landskapet domineras av storskaligt
skogslandskap som bryts av ett småskaligt mosaikartat landskap
med ensamgårdar och mindre byar. Skogslandskapet består i
huvudsak av barrskog med inslag av blandskog och många
mindre sank- och mossmarker. Väster om Rydaholm
förkommer en högplatå med ett öppet jordbrukslandskap.
Rydaholm är största serviceorten för trakten.

Sydvästra Värnamo med
Dannäns, Torskinge och Hånger tätorter.

Landskapet kännetecknas av sjön Bolmens norra strand och av
bördiga jordbruksmarker samt flacka, vidsträckta mossmarke .
Runt Torskinge och Gummarp förekommer ett mosaikartat
kulturlandskap. Jordbruksmarken förekommer i huvudsak i ett
zonerat landskap som bryts av vattendrag såsom Storån och
Kylahovsån. Landmärken utgörs i landskapet av Hånger,
Torskinge och Dannäs kyrkor.
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Nordvästra Värnamo med
Forsheda, Bredaryd Lanna och Kärda tätorter.

Dominerar i området gör barrskogsområden och mossmarker.
Öppen jordbruksmark förekommer kring större gårdar och
herrgårdar. Det förekommer flera natursköna och betydelsefulla
områden bland annat vattendragen Storån och Lillån och Store
Mosse. I huvudsak är trakten låglänt. Kyrkorna i Bredaryd
Kärda Lanna samhälle utgör landmärken. I området förekommer
del av kärnområdet för riksintresset, Finnvedens folkland, som
man brukar kalla Värnamos vagga. Bland annat på grund av
områdets gamla historia finns många fornlämningar inom
området. Forsheda och Bredaryd är största serviceorter inom
området.

Möjligheter och utmaningar för Värnamo kommun
Värnamos landskap har ett flertal kvalitéer att erbjuda för såväl
boende, besökare som företag. Alla markområden är dock inte
lämplig för exploatering. Hänsyn måste tas till skyddsvärda
områden. Utveckling i landskapet bör ske varsamt och i
liten skala inom det småskaliga kulturlandskapet, medan större
exploaterbarhet råder i de homogena, storskaliga skogs- och
jordbrukslandskapen. Samtidigt bör allmänna intressen såsom
jordbruksmark och lågexploaterade områden värnas från
exploatering.

De landskapliga förutsättningarna ger gott om plats för och
gott om möjligheter till utveckling av turismnäring och diverse
landsbygdsnäringar såsom lokal matproduktion. Tillgången till
tätortsnära rekreationsområden och ostörd natur är god i
kommunen. Kommunens landsbygd ger förutsättningar för
attraktiva boendealternativ och möjlighet till fritidsboende i
natursköna och ofta sjönära lägen. Landsbygden erbjuder goda
möjligheter för alternativa bostadsmöjligheter så kallade
livsstilsboenden med möjlighet till odling, båt, jakt och fiske,
och häst-/djurhållning. Kommunens sjöar och vattendrag kan
även utgöra kvalitativa bostadsmiljöer i de fall detta är lämpligt
och önskvärt. Sjöar och vattendrag är en resurs som vi har
gemensamt med våra grannkommuner, vilket kräver samverkan
och samarbete kring exploatering i strandnära lägen och kring
miljökvalitetsnormer.
Landskapet har även goda möjligheter för att öka Värnamo
kommuns grad av självförsörjning av mat, el och energi genom
exempelvis biobränsle, vindkraft och solenergi.
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Analysen av kommunens utmaningar och möjligheter ur ett
globalt, regionalt och lokalt perspektiv pekar på
översiktsplanens fyra viktigaste frågor. Dessa utgör
översiktsplanens fyra fokusområden som man från politiskt
håll särskilt vill beakta för att uppnå en hållbar utveckling
för
kommunen. Nedan redovisas vilka frågeställningar i stora
drag som den nya översiktsplanen har för avsikt att behandla
inom varje fokusområde.
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3. Mark

UTVECKLA MARK- OCH
VATTENRESURSER
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3.1. Naturgivna
förutsättningar
Landskapet och dess topografi bestäms i stora drag av
berggrunden. Över berggrunden finns jordlagren med större
eller mindre mäktighet och i en variation av strukturer. Det är
jordlagrets egenskaper som ger landskapets detaljer i form av
öppna jordbrukslandskap eller skogsmarker och det är
berggrunden som i huvudsak ger upphov till landskapets
nivåskillnader, topografi
Västra delarna av kommunen tillhör den sydvästra småländska
gnejsregionen. Området är obetydligt kuperat och ligger på
omkring 150 m ö h. Öster om sjöarna Hindsen och Furen
föreligger en förskiffringszon av berggrunden. Området är
beläget omkring 200 m ö h. Topografin karaktäriseras av smala
nordsydliga dalgångar och ryggar. I övrigt
förekommer det två huvudsakliga stråk
av höjdpartier i kommunen som särskiljer
sig. Alandsryd mellan Värnamo, Nästasjö
och Maramö på 270 m ö h och Högåsen
och Hyatåget norr om sjön Flåren som är
beläget på ca 235 m ö h.
I sin helhet tillhör Värnamo kommun det
sydsvenska moränområdet. Morän är en
osorterad jordart bestående av allt från
finkorniga fraktioner till sten och block.
Österut i kommunen är jordlagren i
huvudsak bestående av morän och
stundtals av berg i dagen. De västra
delarna av kommunen präglas av flacka
sandavlagringar.

±

Karta som visar på kommunens topografi.
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Postglaciala bildningar i form av områden med torv har generellt
stor utbredning i kommunen. Dessa områden utgörs av olika
former av myrmarker där kärr och mosse är två exempel.
Mossarnas torvbildningar är så mäktiga att de saknar kontakt
med fast mark och grundvatten. Därför karakteriseras dessa som
artfattiga och av att vara trädlösa. De största mossarna
förekommer norr om Bolmen och i nordöstra delen av
kommunen, Dala-mossekomplexet. Store Mosse nationalpark
ligger delvis inom kommunen och utgör ett betydelsefullt
exempel på högmosse.

Karta som visar kommunens berggrund.

±
0
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5

10km

Kommunen är sjörik och ingår i den
småländska sjöplatån. I de lägre och flackare
delarna av landskapet finns de flesta sjöarn
och vattendragen. De största sjöarna i
kommunen är Bolmen, Vidöstern, Rusken,
Hindsen, Furen och Flåren. De största
vattendragen utgörs av Lagan, Härån och
Storån. I Värnamo kommun finns idag ca 150
sjöar och vattendrag av varierad storlek och
betydelse.

±

Karta som visar jordartstäcket för kommunen

0

5

Det förekommer flera större
grundvattenförekomster i kommunen varav
Värnamo-Ekeryd är den största och som idag
försörjer mer än halva kommunens befolkning
med vatten.

Lagan
rinner genom centrala Värnamo och har sitt utlopp i
10km
Laholmsbukten. Härån är ett av Lagans större biflöden som
förekommer i kommunens nordöstra del. Storån rinner genom
Forsheda och utgör ett av sjön Bolmens tillflöden
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3.2. Naturmiljöer
Begreppet naturmiljö är vidsträckt och innefattar bland annat
berggrund, jordlager, vattenförekomster och alla organismer.
Begreppet inkluderar även landskapsbilden. Att värna om
naturmiljön handlar om att skydda områdens ekosystem och
arter i ekosystem samt att värna om allmänhetens möjlighet och
behov av att använda naturområden för friluftsliv och rekreation.
Rekreation och friluftsliv är två exempel av ekosystemtjänster som naturmiljön ger oss, andra exempel på tjänster är
bioenergi, pollinering, livsmedel, klimat- och vattenreglering.

Naturvärden är områden som enligt miljöbalken har betydelse

ur naturvårdssynpunkt exempelvis ett rikt fågelliv eller ovanlig
flora. Enligt miljöbalken ska kommunen ur naturvårdshänseende
eftersträva goda lokaliseringar av infrastruktur och bebyggelse
för att upprätthålla de grundläggande bestämmelserna för
hushållning av mark- och vattenområden. I miljöbalkens
7 kapitel behandlas de olika skydd av naturområden som kan
användas i detta syfte. Det förekommer en rad olika
naturvärdesobjekt inom kommunen, klassade som värdefulla
naturmiljöer med och utan skydd.

Olika former av våtmarker är vanligt förekommande inom
kommunen och totalt täcker ungefär 23 % av kommunens
landareal av våtmarker. I 25 års tid har de svenska
våtmarkstillgångarna inventerats i Våtmarksinventeringen
(VMI). De inventerade våtmarkerna har klassats utifrån 4
naturvärdesklasser, klass 1 höga naturvärden till klass 4 med
bedömda låga naturvärden.
En annan vanligt förekommande våtmarkstyp i kommunen är
sumpskogar. Dessa områden har inventerats och resultatet av
den Svenska Sumpskogsinventeringen visar att av de inventerade objekten så bedöms ungefär 10% ha så höga naturvärden att
dessa bör bevaras orörda.
Majoriteten, ungefär två tredjedelar av sumpskogsområdena i
inventeringen är av sådan karaktär att de kan brukas med
anpassade skogsskötselåtgärder. Sumpskogsområdena är likt
våtmarkerna i VMI klassade i fyra klasser, från klass 1 höga
naturvärden till lägst bedömda klass 4, sumpskogar som starkt
påverkats av ingrepp.
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I myrskyddsplanen för Sverige som kom 1994 återfinns några
objekt för kommunen med klass 1 enligt VMI och ett objekt i
Sumpskogsinventeringen av klass 1. Dessa är Dala- och
Knektamosse samt Store mosse nationalpark och
Labbramsängarna, södra Sveriges största sumpskogsområde.
Inom Värnamo kommun ligger en del av Store Mosse
nationalpark som är en av Sveriges 29 nationalparker.
Nationalparken är ett våtmarksområde med flera olika typer av
våtmarker och även sjöar. Delar av parken ligger i Gnosjö och
Vaggeryds kommun och parken är således ett mellankommunalt
intresse. Parken är även av riksintresse för naturvården,
friluftslivet och utpekad som Natura 2000-område och ingår
i Europas nätverk av skyddsvärda naturtyper. I södra delarna
innefattar parken ett fågelskyddsområde. Store Mosse är ett
hänsynsområde över internationellt viktiga våtmarker, utpekad
av våtmarks-konventionen, ett s.k. Ramsar-område.

Natura 2000 är skyddade naturområden vars syfte är att

bevara den biologiska mångfalden i Europa. Natura 2000
omfattar värdefulla naturområden med arter eller naturtyper som
är särskilt skyddsvärda ur ett europeiskt perspektiv. Några av
Natura 2000-områdena är även skyddade som nationalpark eller
naturreservat. Bestämmelser om Natura 2000-områden finns i
miljöbalkens 7 kapitel. Områdena innehåller antingen
prioriterade arter eller livsmiljöer som finns åte givna i
fågeldirektivet eller art- och habitatdirektivet. I Värnamo
kommun finns 22 områden i enlighet med art- och
habitatdirektivet och fågeldirektivet. Verksamheter eller åtgärder
som kan skada naturvärdena kan kräva tillstånd som hanteras
av länsstyrelsen. Se särskild beskrivning vilka dessa är under
avsnittet Riksintressen.

Områden som är utpekade som naturreservat omfattas både
restriktioner och reglering av markanvändningen. Naturreservat
utgör den största andelen skyddad natur i Sverige och det är ett
starkt skydd. Bestämmelser kring naturreservat finns i
miljöbalkens 7 kapitel. Både länsstyrelsen och kommunen har
möjlighet att bilda naturreservat. I Värnamo kommun finns 19
stycken naturreservat varav en är kommunal, Lundsbo bokskog.
Se särskild beskrivning vilka dessa är under avsnittet
Rikintressen.
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Nyckelbiotop och biotopskyddsområde, är ett mindre

mark- eller vattenområden som utgör livsmiljö för hotade
djur- eller växtarter. De kan antingen vara beslutade av
länsstyrelsen, skogsstyrelsen, kommunen eller omfattas av ett
generellt biotopskydd. Alléer, källor i våtmark,
odlingsrösen- stenmurar och åkerholmar i jordbruksmark är
några exempel på biotoper som omfattas av det generella
biotopskyddet och som är vanligt förekommande i
kommunen. De naturvärden som utgör biotopen får inte
skadas. Dispens får endast ges om det finns särskilda skäl. Inom
kommunen finns utöver generella biotopskydd ett flerta
nyckelbiotopsområden vilka till största del utgörs av skogliga
nyckelbiotoper. Det finns även 20 skyddade biotopsområden runt
om i kommunen. Dessa biotoper finns i såväl skogs- och
jordbrukslandskapet som i sjöar och vattendrag.

Inom ett djur- och växtskyddsområde gäller föreskrifter, i
syfte att skydda en särskild djur- eller växtart. Föreskrifterna kan
exempelvis begränsa möjligheten för jakt inom området eller
inskränka rätten att uppehålla sig inom området. Det finns ett
fågelskyddsområde i kommunen vid Herrestadssjön norra del,
Furubergsö.
Ett särpräglat naturföremål som behöver skydd får av
länsstyrelsen eller kommunen förklaras som naturminne i
enlighet med miljöbalken. I Värnamo är 12 naturobjekt,
mestadels träd, skyddade som naturminnen.
Områden av riksintresse för naturvård ska representera
huvuddragen i svensk natur, belysa landskapets utveckling och
representera mångfalden i naturen. Naturvårdsverket beslutar om
vilka områden i Sverige som är av riksintresse för naturvården i
enlighet med miljöbalkens 3 kapitel. Kommunen ska visa att påtaglig skada inte uppstår vid planläggning inom eller i närheten
av området och det är länsstyrelsen uppgift är att bevaka detta. I
Värnamo kommun finns 18 områden av riksintresse för
naturvården. Se särskild beskrivning vilka dessa är under avsnittet Riksintressen.
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3.2. Jord- & skogsbruksmark,
Ängs- och hagmark med mera.
Enligt miljöbalkens 3 kapitel är jord- och skogsbruksmark av
nationell betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark får tas i
anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det
behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och om
detta behov inte kan tillgodoses genom att annan mark tas i
anspråk. Skogsmark som har betydelse för skogsnäringen skall i
enlighet med miljöbalken så långt möjligt skyddas mot åtgärder
som kan påtagligt försvåra ett rationellt skogsbruk.
Konflikter med jordbruksintresset uppstår för det mesta vid
bebyggelseutveckling i tätortsnära lägen. Detta då den mest
produktiva jordbruksmarken oftast sammanfaller med
tätorternas lokalisering. De brukningsvärda jordbruksmarkerna
inom Värnamo kommun är i huvudsak koncentrerad kring
centralorten och i anslutning till de större tätorterna i
tätortbandet. Övriga särskilt värdefulla områden finns främst i
kommunens västra delar, i Bröttjestad, Slättö samt öster om
Vidöstern kring Tånnö. Kommunen äger en del jordbruksmark
i anslutning till tätorterna. Detta av främst strategiska skäl och
denna mark arrenderas ut.
De småskaliga jordbruksmarkerna med stora ekologiska och
kulturella värden som det äldre odlingslandskapets, ängs- och
betesmarker förekommer spritt över kommunen. Sveriges
ängs- och betesmarker har inventerats i, Ängs och
betesmarksinventeringen. Detta för att se var markerna finns och
vilka speciella naturvärden och kulturlämningar som finns dä ,
till exempel speciella växter eller gamla byggnader. Syftet med
inventeringen är att denna ska kunna utgöra underlag för diverse
miljöersättningar men också vid samhällsplanering.

Läs om kommunens ställningstaganden för jordbruksmark i
planeringsstrategierna, Bevara
och utveckla jord- & skogsbruksmark sid 114, och Plats för och
näring till näringslivet sid 128.

Skogen är en av Sveriges viktigaste naturresurser. Skogen spelar
en viktig roll i ett ekologiskt hållbart samhälle då virkesresursen
är förnyelsebar och växtgasreglerande. Skogsmarken har även
stor betydelse för friluftsliv, rekreation och naturupplevelser
och speciellt är skogsområden i anslutning till tätorterna av stor
betydelse ur rekreationshänseende.
Värnamo kommun domineras av skogsmark och verksamheter
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knutna till skogen är en viktig del av näringslivet. Värnamo
kommun äger och förvaltar större skogsmarksområden nordväst
om Bredaryd och öster om Bor. Kommunen äger även en del
skogsmark i anslutning till vissa av tätorterna. Syftet med
marken är bland annat att användas som byte, ersättning vid
behov av strategiska markinköp.
Skogsbeståndet i kommunen består till störst del av
barrblandskog, som förutom gran och tall innehåller växlande
inslag av lövträd. Hedtallskogen som förekommer på
sandområdena norr om Bolmen och i Lagadalen är en skogstyp
av naturintresse för kommunen. Högt naturvärde har även de
bokskogsrester som förekommer runt om i kommunen varav
Lundbo och Carlsnäs utgör två exempel.

3.3. Friluftsliv
Kommunen har generellt sett mycket goda förutsättningar för ett
omväxlat friluftsliv. Det stora antalet sjöar och vattendrag och
ostörda skog- och naturområden borgar bland annat för detta.
Utöver dessa naturgivna förutsättningar förekommer det en rad
fritidsanläggningar såsom idrottsplatser/fotbollsplaner, ishall,
badhus, sporthallar, frilufslivbad elljusspår, vandringsled,
cykelleder, kanotled, skytteanläggningar, golfbanor,
ridanläggning i Sörsjö samt friluftsgård med bland annat
skidanläggning i Alandsryd.
Det finns tre områden av riksintresse för friluftsliv i
Värnamo kommun. Dessa är nationalpark Store Mosse,
sjöarna Vidöstern och Bolmen. Alla områden är
mellankommunala intressen som Värnamo delar med våra
grannkommuner. Naturvårdsverket beslutar om vilka områden
som av riksintresse i enlighet med miljöbalkens 3 kapitel. Se
särskild beskrivning av vilka dessa är under avsnittet
Riksintressen.
Det finns två lite längre iordningställda kanotleder i
kommunen, Storåns kanotled som startar vid Håkansnäs i norr
och mynnar ut i Bolmen i söder. Leden är drygt 44 km och flyter
genom en omväxlande natur och en bygd med flera intressanta
kulturmiljöer. Härråns kanotled är cirka 42 km lång och startar i
Svenarum i Vaggeryds kommun och slutar vid Lagans mynning
i Vidöstern strax söder om Värnamo.
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Läs om kommunens ställningstaganden för riksintressen för
friluftsliv och friluftsliv i planeringsstrategin, Naturmiljön som
resurs sid 104.

Vid Nydala Klosterkyrka möts tre pilgrimslederna, Nydalaleden,
Västra Sigfridsleden och Munkaleden. Alla leder är märkta med
skyltar. På Munkaleden arrangeras även guidade vandringar. I
Store Mosse nationalpark finns mer än 40 km vandringsleder
på stigar och spångar, raststugor, fågeltorn, grillplatser och två
vandrarhem. Det förekommer flera motionscykelrundor i
kommunen varav en är runt sjön Rusken och är skyltad.
Fritidsfiske har en stor betydelse både för kommuninvånare och
för besöksnäringen, alla större sjöar i kommunen är införlivade i
fiskevårdsområden, med fiskekortsförsäljning. Fritidsfiske ing
i riksintresset för friluftsliv för sjöarna Vidösterns och Bolmen.
För ytterliga information se även kapitel om vatten, Sjöar av
betydelse för fiske

3.4. Materialhushållning
Värnamo kommun har tillsammans med Gnosjö, Gislaved tagit
fram en materialhushållningsplan, 2003. Planens syfte är att
hushålla med naturresurstillgångarna i de tre kommunerna.
Delmål i den är bl a att materialanvändningen i huvudsak ska
bestå av återvinningsmassor och bergkross, transportavstånd ska
minimeras, täktverksamhet i naturgrusåsar undvikas, begränsa
torvbrytning och kända mineralförekomster skall skyddas mot
annan exploatering.
Planen pekar ut de två aktiva bergtäkterna Fryele och
Näsbyholm utmed väg 127 samt Hjortsjöområdets
skrotstensupplag och Önnesås som möjliga bergtäkter. Avseende
mineralförekomst pekar planen ut fem förekomster, två väster
om Herrestadssjön Hökhult och Herrestad och tre i kommunens
allra sydöstliga delar Bredakärr, Boleken och Högåsa. Vidare
omnämner planen två torvtäkter, en växtodlingstorvtäkt sydväst
om Rydaholm och torvkoncession, energitorv söder om Lanna
som betydelsefulla för kommunen.
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Karta: Mark
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Karta: Mark

Värnamo stad
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4. Vatten

UTVECKLA MARK- OCH
VATTENRESURSER
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4.1. Statusklassning för
vattenförekomster i
Värnamo
BREDARYD

Inom den europeiska unionen finns det sedan år
2000 ett gemensamt ramdirektiv för vatten, det så
kallade vattendirektivet. Det övergripande målet för
direktivet är att god vattenstatus ska uppnås i alla
vattenförekomster. För arbetet att åstadkomma detta
har vattenförvaltningar skapats. Arbetet med
vattenförvaltning drivs i cykler om sex år, där
olika arbetsmoment återkommer. Den nuvarande
cykeln avslutas 2021. En cykel inleds med att vatten
kartläggs. Underlaget används sedan för att bedöma
påverkan och klassificera vattnets tillstånd, för att
fastställa miljökvalitetsnormer (MKN) och vilka
åtgärder som behöver vidtas för att nå god
vattenkvalitet.

VÄRNAMO
FORSHEDA

BOR

RYDAHOLM

Grundvatten med risk att kemisk status inte uppnås 2021
Risk
Ingen risk
Sjöar och vattendrag med risk att kemisk status inte uppnås 2021
Ej god status
Ej bedömd
God status

För att ange MKN för ytvattenförekomster
klassificeras sjöar och vattendrag utifrån ekologisk
och kemisk status. Grundvattenförekomster
klassificeras utifrån kvantitativ och kemisk status.
Aktuella statusklassningar och MKN för kommunens vattenförekomster och annan värdefull
information återfinns i Vatteninformations-

system Sverige (VISS).

NYDALA

LANNA
Herrestadsjön

Kommunen ska i enlighet med vattendirektivet
verka för att alla sjöar och vattendrag i kommunen
uppnår och bibehåller en god kemisk och ekologisk
status och för alla grundvatten en god kemisk och
kvantitativ status. Särskilt fokus ska ges de vattenförekomster som riskerar att inte uppnå god status.
men det föreligger även ett ”icke-försämringskrav" i
ramdirektivet vilket innebär att ingen statusklassning
får bli sämre.
När det gäller kemisk status finns det inga
vattenförekomster i Värnamo, eller i Sverige som
uppnår god status då kvicksilverhalten samt halten
av bromerad difenyleter överskrids i samtliga

Rusken

FRYELE

HÖRLE

Hindsen

BREDARYD

OHS

VÄRNAMO

KÄRDA

FORSHEDA

GÄLLARYD

ÅMINNE

BOR

Vidöstern

TORSKINGE

Lången

TÅNNÖ

HÅNGER

Rymmen

Flåren

DANNÄS

Bolmen

Furen

HORDA

RYDAHOLM

God ekologisk status
Måttlig ekologisk status
Otillfredsställande ekologisk status
Dålig ekologisk status
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ytvattenförekomster. I Värnamo har alla ytvattenförekomster
Läs om kommunens ställnings- bedömts ha en god kemisk status (utan överallt överskridande
ämnen) förutom Bolmen, på grund av förhöjda halter av nickel
taganden för vattenförekomsters MKN i planeringsstrategin, och nickelföroreningar.
Miljö och hälsosäker kommun,
sid 92

För grundvattenförekomsten Söder om Herrestad är det närvaron
av trikloreten som ger grundvattnet en otillfredsställande kemisk
status. Grundvattenförekomster i kommunen idag bedöms
samtliga ha en god kvantitativ status. Osäkerheten kring
bedömningen är dock stor då underlaget för bedömningen har
brister.
När det gäller ekologisk status har flera vattendrag och sjöar
bedömts inte uppnå god ekologisk status i kommunen. Flertalet
på grund av olika former av fysisk påverkan på
vattenförekomsten såsom vandringshinder, upprätning, reglering
och rensning av vattendrag och sjöar.
Lagan, Hindsen, Herrestadsjön Fläskabäcken och
Rammsjöbäcken är några exempel på förekomster som inte
uppnår god ekologisk status på grund av ovan nämnd
miljöproblematik. Annan problematik som bidragit till
klassningen, otillfredsställande och måttlig ekologisk status är
miljöproblemen övergödning och försurning.
Övergödningsproblematik råder för Helgeå, Vidöstern,
Källundasjön och Bolmen och försurningsproblematik föreligger
bland annat för Draven, Storån, Rannäsasjön och Havridaån.

Läs om kommunens ställningstaganden för dricksvattenförsörjningen i planeringsstrategierna, Miljö & hälsosäker
kommun sid 92 och Långsiktig,
hållbar teknisk försörjning
sid 77.
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4.2. Prioriterade
vattenresurser för
dricksvattenförsörjningen
Värnamo kommun kan anse sig väl försedd med sjöar,
vattendrag och grundvattenförekomster och har därigenom
historiskt haft god kvantitativ och kvalitativ tillgång på
dricksvatten. Men flera av dessa vattenresurser utsätts idag för
potentiella risker, dagvatten, vägar, markföroreningar,
bergtäkter, jordbruksmark utgör alla exempel på
markanvändning som riskerar att skada potentiella
dricksvattenresurser. Förutom dessa negativt påverkande faktorer möter vi också idag stora förändringar i klimatet som påverkar tillgång och kvalitet på vattnet. För att förekomma problem
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och skapa förutsättningar för en hållbar dricksvattenförsörjning
har en kommunal vattenförsörjningsplan tagits fram, Värnamo
kommuns vattenförsörjningsplan. Planen hanterar de
naturgivna vattenresurserna i kommunen.
Eftersom grundvatten förutsägs kunna bli en bristvara i
framtiden har de flesta av länsstyrelsen utpekade
grundvattenförekomster i kommunen prioriterats som
viktiga för framtida vattenförsörjning. Allt råvatten i
kommunens grundvattenförekomster antas kunna bli
dricksvatten genom mer eller mindre processande i vattenverket.
För att underlätta för politiker och tjänstemän att kunna planera
runt dessa förekomster och undvika risker har följande
prioritering gjorts:

Prioritet 1, Grundvattenförekomster med vattentäkt
och skyddsområde eller som har mycket god kapacitet.
Prioritet 2, Övriga prioriterade
grundvattenförekomster (större än 1 km2)
I kommunen finns flera stor vattendrag men eftersom
vattendrag oftast rör sig mellan flera olika kommuner och
intressenter skapar detta problem för hanteringen. Om
vattendrag ska prioriteras inom kommunens
vattenförsörjningsplan krävs ett större grepp på hur kommunen
samarbetar med de kommuner som ligger upp- eller nedströms
våra delar av vattendragen. Därför har inte vattendragen
prioriterats i vattenförsörjningsplanen, bortsett från Lagan som
finns utpekad i Regional vattenförsörjningsplan för

Jönköpings län.
Värnamo kommun har god tillgång på större
ytvattenförekomster. Trots otillfredsställande värden för
vattnets kemiska förhållanden finns det goda möjligheter att rena
ytvattnet i vattenverk. Allt vatten går att rena, med olika stor
mängd insatser. Ytvattenförekomster som finns i kommunen
utgör idag en stor reserv för kommunens
dricksvattenförsörjning både för kommunen och för andra delar
av Sverige. Prioriteringen av ytvatten har gjorts i två olika klasser:
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Prioritet 1, Stora ytvattenförekomster med nog
kapacitet för att vara av vikt för
dricksvattenförsörjningen i stor skala och över lång tid.
Prioritet 2, Övriga ytvattenförekomster som kan vara
av vikt för dricksvattenförsörjningen.

4.3. Vattendelare och
avrinningsområden
Kommunen berörs till störst del av Lagans
huvudavrinningsområde med undantag av kommunens
sydöstra del som är del av avrinningsområde för Helge å.
I sydost vid kommungränsen förekommer det även ett mindre
område som är del av avrinningsområde för Mörrumsån.
Huvudavrinningsområdena är av rådande topografiska
förhållanden indelade i mindre delavrinningsområden. Ett
delavrinningsområde är således en del av ett vattendrags
huvudavrinningsområde. Större delen av avrinningen från varje
delområde samlas så småningom i ett vattendrag, recipient.

4.4. Strandskydd,
allmänt och utvidgat
Vid sjöar och vattendrag gäller generellt strandskydd.
Strandskyddet omfattas av 100 meter på ömse sidor av
strandlinjen. Strandskyddsområdet kan utvidgas upp till 300
meter. Strandskyddets syfte är att trygga allmänhetens tillgång
till stränder och bevara goda livsmiljöer för djur- och växter i
strandnära lägen. Strandskyddet regleras i miljöbalkens 7
kapitel. Inom strandskyddet får man inte ändra förutsättningarna
för naturvärdena på något sätt. I Värnamo kommun råder det
utvidgat strandskydd om 200 m från strandlinjen för 3 stycken
sjöar, Bolmen, Hindsen och i vissa delar för Vidösterns strandlinje. Strandskydd kan upphävas /ges dispens från om det föreligger särskilt skäl för detta.
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Karta: Vatten

Strandskydd 100 eller 200 m
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Kommunens prioriterade grundvatten (PRIO 2)
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5. Teknisk
försörjning

UTVECKLA MARK- OCH
VATTENRESURSER
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5.1. Kommunens VA-planering
I Värnamo tätorter ansvarar kommunen för det allmänna
vatten- och avloppsystemet. Med avlopp menas både dagvatten
och spillvatten.
Kommunen har tagit fram en plan för kommunens vatten- och
avloppsförsörjning, VA-plan, Värnamo kommuns plan för
vatten och avlopp som kommer att antas av
kommunfullmäktige under våren 2018. I planen har man satt upp
ett övergripande mål, Värnamo har som mål med kommunens
vatten- och avloppsförsörjning att säkerställa ett rent och friskt
vatten idag och i framtiden.
Planen hanterar de tekniska anläggningar, system och skydd
som krävs för att upprätthålla friskt dricksvatten och vattenmiljöer i kommunen. Planen har delats in i fyra delar. VA-plan,
VA- Översikt, Dagvattenhantering och VA-Strategi och i en till
planen kopplad åtgärdsplan.
Läs om kommunens ställningstaganden vattenförsörjningen i
planeringsstrategin, Långsiktig
& hållbar teknisk försörjning,
sid 77.

5.2. Vattenförsörjning
Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Till skillnad från
många andra livsmedel är vatten ett livsmedel som ingen klarar
sig utan. I Värnamo kommun finns 10 vattentäkter som dagligen
levererar vatten till kommunens 10 vattenverk. Värnamo
kommun använder enbart grundvatten för
dricksvattenproduktion.
Inom vattenskyddsområden gäller föreskrifter till skydd för
vattnet så att dess framtida funktion som vattentäkt inte hotas.
Det kan gälla restriktioner vad gäller schaktningsarbeten,
bergvärme, spridning av gödsel och bekämpningsmedel med
mera. Det finns 12 stycken vattenskyddsområden, VSO i
kommunen. Samtliga VSO är beslutade efter äldre lagstiftning,
den äldsta är från 1978 och gäller för Rydaholms vattentäkt och
den senaste är från 1996 och är gällande VSO för Hordas
vattentäkt. Det pågår ett arbete att se över och revidera alla
skyddsområden i enlighet med Miljöbalkens 7 kapitel. Först ut
är översynen av VSO för Forshedas vattentäkt som pågår.
Ett grundvatten håller ofta en bättre kvalitet och är mindre
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känslig för påverkan av olika föroreningar. När grundvattnet väl
blir förorenat så är det ofta svårt och tar mycket lång tid att bli
kvitt föroreningarna.
Det pågår ett arbete med att bygga ut överföringsledningar och
försörja Kärda, Forsheda och Bredaryd med vatten från
Ljusseveka Vattenverk i Värnamo. Anslutning av Kärda
beräknas ske under 2016 och Forsheda under 2017 samt
Bredaryd under 2018. Vattentäkterna i Forsheda och Bredaryd
planeras då att bli reservvattentäkter, medan skyddsområdet för
Kärda vattentäkt av allt att döma inte kommer att behållas.
Planer finns även att bygga överföringsledning och ansluta
Lanna.

Ljusseveka vattentäkt har stor kapacitet och försörjer snart

en stor del av Värnamos kommuninvånare med vatten.
Vattenförekomstens, Värnamo-Ekeryd, nuvarande kemiska och
kvantitativa status är god. Det bedöms finnas risk för att
förekomsten inte uppnår god kemisk status. Totalt finns det 266
förorenade områden inom förekomsten. Att E4:an går genom
hela förekomsten samt att den passerar under tre större tätorter
(Vaggeryd, Skillingaryd och Värnamo) bidrar till
riskbedömningen.
Reservvattentäkt till Ljusseveka är sjön Hindsen, arbete pågår
med att färdigställa utbyggnaden av vattenverk och ledningar för
att vid behov möjliggöra ett uttag från sjön. Kommunen håller
på att ta fram en Reservvattenplan som kommer redogöra
för framtida alternativ för kommunens huvudsakliga vattentäkt/
dricksvattenförsörjning. Likaså pågår arbetet med att ta fram en
Nödvattenplan, den plan som ska redogöra för hur olika delar
av kommunens verksamhetsområden ska försörjas med
dricksvatten vid händelse att vattnet blir otjänligt eller att
vattenbrist uppstår vid långvarig torka.

5.3. Avloppsförsörjning
Målsättningen med kommunens avloppsvattenhanteringen är att
avloppsvattnet störningsfritt ska kunna avledas från abonnent
(verksamheter och privatpersoner) till respektive
avloppsreningsverk. I avloppsreningsverken ska avloppsvattnet
renas från framförallt fasta partiklar, fosfor, organiskt material
och kväve innan det släpps ut i recipienten.
I Värnamo finns 10 avloppsreningsverk som tar emot
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Läs om kommunens ställningstaganden för avloppsförsörjning i planeringsstrategin,
Långsiktig & hållbar teknisk
försörjning, sid 77.

avloppsvattnet från abonnenter i kommunen. Pålslunds
avloppsreningsverk är kommunens största reningsverk. Verket
togs i drift 2015. Här renas avloppsvattnet från Värnamo samt de
mindre samhällena Hånger, Åminne, Tånnö, Nederby, Lindstad
och Hörle samt bebyggelsen utefter Vidöstern. Här renas ca
70 % av allt avloppsvatten i Värnamo kommun. Under 2016
kommer Kärda att anslutas till Pålslunds. Under 2017 kommer
avloppsvattnet från Forsheda och under 2018 avloppsvattnet
från Bredaryd att via överföringsledningar avledas till Pålslund
i Värnamo. Överföringsledningar till Bor planeras 2019 och
Lanna efter 2020.

5.4. Enskild VA-försörjning
De fastigheter som ligger utanför kommunens verksamhets- och
avtalsområden har enskild VA-försörjning. Där
verksamhetsområde inte är inrättat är det fastighetsägarens
skyldighet att ordna VA-försörjningen. Enligt Lag om allmänna
vattentjänster har kommunen skyldighet att inrätta
verksamhetsområde för VA om det behöver anordnas i större
sammanhang med hänsyn till människors hälsa eller miljön.
Dåligt fungerande avlopp leder till risker för smittspridning till
yt- och grundvatten samt utsläpp av övergödande ämnen till våra
sjöar och hav.
VA-försörjningen kan ordnas för varje enskild fastighet eller
som samfällighet då flera fastigheter går ihop och bildar en
gemensamhetsanläggning.

5.5. Dagvattenhantering
Läs om kommunens ställningstaganden för dagvattenhantering i planeringsstrategin,
Långsiktig & hållbar teknisk
försörjning, sid 77.

Dagvatten bildas av nederbörd i form av regn och smältvatten
vilket rinner på mark, i diken eller genom ledningar till
recipient. Det som speciellt karaktäriserar dagvattnet är att
flödena varierar kraftigt beroende på väderförhållandena.
Målsättningen med hur dagvattnet ska hanteras är att undvika
översvämningar och skador i byggnader samt att
föroreningsutsläppen till recipienterna begränsas. Dagvatten
från hårdgjorda ytor inom kommunalt verksamhetsområde för
dagvatten avleds till det allmänna dagvattensystemet eller tas
omhand lokalt inom fastigheter eller genom samfällighetsanläggningar. Kommunen som huvudman är ansvarig för
dagvattenhanteringen inom verksamhetsområde.
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En del av kommunens VA-plan utgörs av
Dagvattenhantering. Handboken redogör för ansvar och
rollfördelning kring dagvattenfrågan samt för kommunens
planering och exploatering avseende dagvattenfrågan inom
befintlig bebyggelse såväl som för exploatering och planering av
nya områden.
Det är viktigt att kunna hantera dagens extrema
nederbördstillfällen, skyfall och den ökande nederbörd som kan
förväntas i framtiden. Att planera för och anordna särskilda
”vattenvägar” och översvämningsbara platser där vattnet kan
avledas till vid mycket kraftiga regn utan att orsaka skador på
bebyggelsen är nödvändigt. En skyfallskartering har för detta
ändamål gjorts för Värnamo stad och liknande kommer tas fram
för övriga tätorter i kommunen.

5.6. Avfallshantering
Kommunen ansvarar för att samla in och ta hand om
hushållsavfall och jämförligt avfall från verksamheter, för
människors hälsa och för miljön. Kommunen ska besluta om en
renhållningsordning (avfallsplan, föreskrifter) som ska innehålla
uppgifter om åtgärder för att minska avfallets mängd och
farlighet. För detta får kommunen ta ut avgifter (taxa) och dessa
får tas ut på sådant sätt att återanvändning, återvinning eller
annan miljöanpassad avfallshantering främjas. Såväl
renhållningsordning som avgifter ska beslutas av
kommunfullmäktige.
Värnamo kommun har under 2017 för avsikt att ingå i ett
avfallssamarbete med kommunerna GGVV (Gnosjö Gislaved
Vaggeryd och Värnamo) och bilda ett kommunalförbund,

Kommunalförbund - Samverkan Återvinning och Miljö
(SÅM). Förbundets ändamål är att bära det kommunala

renhållningsansvaret inom medlemskommunerna och på så sätt
bidra till en hållbar utveckling i regionen. Syftet är vidare att
möjliggöra för ökad service och en hållbar verksamhet då
förbundet möjliggör stordriftsfördelar, bättre kunskap och
kompetens vilket kan bidra till bättre ekonomi och i det långa
loppet till en god miljö. Gislaved och Gnosjö startar den nya
avfallshanteringen vid halvårsskiftet 2018, Värnamo under 2019
och Vaggeryd 2021. Anledningen till att genomförandet sker
vid olika tidpunkter är för att respektive kommun har avtal om
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sophanteringen som måste fullföljas. I Värnamo 2019 - 2020
beroende på att nuvarande entreprenad går ut 2019-03-31.

Kommunal plan för avfallsförebyggande och hållbar
avfallshantering 2018-2022, avfallsplanen avser att skapa en
gemensam plattform för kommunalförbundet och dess
medlemskommuner.

Under planperioden avses källsortering av matavfall införas
samtidigt som fastighetsnärma insamling av förpackningar och
returpapper via så kallade fyrfackssystem. Fastighetsnära
insamling (FNI) innebär att förpackningar och tidningar
samlas in hos hushållen. Detta innebär utökad service för
hushållen då de inte längre behöver åka till en
återvinningsstation för att lämna sina förpackningar och
tidningar.

Återvinningscentralerna (ÅVC) har utvecklats till att bli en

av kommunens mer besökta platser där grövre avfall samt farligt
avfall kan lämnas. Det finns tre ÅVC i Värnamo kommun. ÅVC
finansieras av hushållens avfallstaxa. Vid de flesta ÅVC kan
även verksamhetsavfall lämnas från mindre företag mot avgift.
I Bredaryd och Rydaholm är öppettiderna begränsade och man
kan lämna 10 fraktioner avfall. För kommunens största ÅVC,
Stomsjö som är lokaliserad 5 kilometer väster om Värnamo kan
20 fraktioner lämnas samt farligt avfall.
Det finns 16 återvinningsstationer i kommunen där
förpackningar samt returpapper samlas in. Det är Förpackningsoch Tidningsinsamlingen (FTI AB) som ansvarar för dessa och
för omhändertagandet av insamlat material.
Återvinningsstationer finns i Värnamo tätort, Forsheda,
Rydaholm, Bor, Gällaryd, Horda, Bredaryd, Hånger och Lanna.
Införandet av FNI kommer sannolikt att minska betydelsen av
återvinningsstationerna i kommunen men de befintliga kommer
behövas även i framtiden då processen att införa FNI kommer
vara lång och då alla hushåll inte kommer anslutas.

5.5 Energi
Det finns idag i kommunen i huvudsak två
uppvärmningsalternativ för bostäder och verksamheter.
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Anslutning till fjärrvärme eller uppvärmning genom egen
anläggning vilken idag i mycket i stor utsträckning utgörs av
värmepumpar. En liten del av fastigheterna i kommunen idag
värms upp enbart av olja eller direktverkande el.
Det förekommer tre olika former av värmepumpar i
kommunen, bergvärme som är den vanligaste, jordvärme och i
en liten utsträckning även sjövärme. De två förstnämnda är
anmälningspliktiga då det föreligger en ökad risk att
förorena grundvatten vid anläggning av värmepump. Inga
anläggningar tillåts därav inom vattenskyddsområden. Detta
innebär bl a att man inte tillåter berg- och jordvärme för flera
fastigheter i Värnamo stad eftersom stora delar av staden är
inom vattenskyddsområde för Ljusseveka vattentäkt.
Det kommunalägda bolaget Värnamo Energi svarar för
produktion och distribution av fjärrvärme och fjärrvärmenätet
i Värnamo.
Stora delar av Värnamo stad är utbyggt med fjärrvärmenät.
Nätet i Värnamo stad försörjs av olika biobränsle-eldade pannor
och ett kraftvärmeverk,Värnamoverket som eldas med biobränsle. Tillkommande förtätningar, framförallt flerbostadshus och
industrietableringar kopplas i stor grad till fjärrvärmenätet. I
Rydaholm finns sedan tidigare ett utbyggt fjärrvärmenät på östra
sidan om riksväg 27.
Som ett steg mot ett fossilfritt samhälle gör Värnamo Energi,
satsningar på att utveckla ett så kallas närvärmenät i ett antal
tätorter i kommunen. Närvärme kallas det nät utanför Värnamo
stad där det finns en egen produktion från en lokal värmepanna,
ofta pellets.
Närvärme är ett effektivt och klimatsmart
uppvärmningsalternativ av såväl bostäder såsom för
industrifastigheter. För Lanna kommer närvärme att tas i drift
under 2017 och kommer initialt att försörja ett flertal
industrifastigheter med närvärme. I Bor, Forsheda, Bredaryd
planeras driftsättning av närvärme under 2018, ett antal
industrifastigheter och villor utmed kulvertsträckningen planeras
inledningsvis att försörjas av närvärme. Trenden med att nya hus
blir alltmer energisnåla och alternativa
uppvärmningsmetoder gör att vissa områden, framför allt ny
villabebyggelse inte kommer kunna anslutas till fjärrvärme på
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Fokus på förnyelsebar energi,
sid 82.

grund av bristande lönsamhet.
På senare år har enstaka fastigheter framförallt på landsbygden i
Värnamo valt att installera solfångare som producerar värmeenergi. En utveckling som troligtvis kommer öka och många tak
kommer troligtvis i framtiden nyttjas för energiproduktion.

5.6 El
Läs om kommunens ställningstaganden kring elförsörjning i
planeringsstrategin, Långsiktig
& hållbar teknisk försörjning
sid 77.

Regionnätet som försörjer kommunen med el består av 130kV
luftledning vars ledningskoncession E.ON elnät AB svarar för
idag. Regionnätet matar kommunen från Anderstorp i väster och
från Ljungby i söder till fördelningsstationen, Värnamo norra.
Delvis sker matning av kommunen även med 50 kV ledning
söderifrån, från Rydaholm och från Lagan. Från fördelningsstationen Värnamo norra transformeras strömmen ned och förs ut
på de lokala elnäten.
Värnamo kommun består i huvudsak av två
nätkoncessionsområden, Värnamo Elnät AB och för övriga kommunen E.ON. Elnät AB. Värnamo Energis
nätkoncessionsområde matas från station Värnamo NÖ,
Värnamo Ö samt Värnamo V. Från dessa fördelningsstationer
matas el ut på lokalnäten och transformeras ner till kund. I kommunen är E.ON Elnät AB och Värnamo Elnät AB de stora aktörerna när det gäller eldistribution. Det kommunalägda bolaget
Värnamo Energi har som ambition att producera egen förnybar
elkraft. Förutom den el som producerar i det egna bioeldade
kraftvärmeverket i Värnamo som stod klart i
december 2014 producerar man även vindenergi i två
vindkraftverk i Vallerstad och två utanför Reftele.
Det lokala elnätet består i huvudsak av markkabel.
Regionnätet består i huvudsak av luftledning men dragningen
av dessa tangerar inte i huvudsak bostadsbebyggelse eller annan
känslig bebyggelse och man ser idag inget behov av att
markförlägga kablarna med ett undantag för luftledningen 50
kV Lagan. Ledningen har tidigare gett upphov till konflikt vid
utbyggnadsplaner för staden vilket har lett till att ledning har
flyttats. I framtiden kan det finnas ett behov av at
gräva ner ledningen för sträckan förbi och genom Värnamo stad.
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Kommunen ingår i elområde 4 på
gränsen till nätområde 3 i norr.
Stamnätet ansvarar och förvaltar
Svenska kraftnät för och dessa
ledningar är av riksintresse. För
Värnamos dels finns i nordöst vid
kommungränsen till Sävsjö
kommun en 400kV
ledning som är av riksintresse.

Sydvästlänken kommer vid

färdigställandet vara en
betydelsefull kraftledning i det
svenska stamnätet. Svenska
kraftnät bygger och
förvaltar ledningen. Den kommer
vid driftsättning binda samman
Koncessionsområde
mellan-Sverige med södra-Sverige. Sträckan mellan NässjöVärnamo är en 400 kV växelströms luftledning i befintlig
ledningsgata. Sträckan mellan
Värnamo och Hurva/Skåne kommer förläggas som markkabel.
Ledningen som helhet planeras att tas i drift under 2018. För
Värnamo kommuns del innebär utbyggnaden att den matning
som man tidigare haft från Nässjö genom 220 kV ledning inte
längre finns kvar vilket gör kommunens elförsörjning mer
sårbar.
Solceller omvandlar solenergi till el. Att installera
solcellspaneler på eget tak blir allt populärare som komplement
till att köpa hela sin elförbrukning av elbolag. Fler väljer att
solcellspaneler på tak för att i större grad vara självförsörjande
och då det föreligger en ekonomisk vinning. Även i Värnamo
kommun har intresset ökat för solceller och flera anläggningar
har byggts. Kommunen har även i det kommunala husbeståndet
valt att installera solcellspaneler, bland annat på
Gummifabriken, Nylunds förskola, FIGY Finnvedens
gymnasieskola och äldreboendet Linneberg. Allmänt utgör taken
i den befintliga bebyggelsebeståndet i kommunen en outnyttjad
potential för en solcellsutbyggnad.
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Kartbild över Värnamo energi koncessionsområde.
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5.7 Förnybar energi
Jönköping har satt upp som regionalt mål att länet ska vara ett
Plusenergi län till 2050. Det betyder att behovet av energi ska
minska och att produktionen av förnybar energi ska ge ett
överskott. För detta mål har man tagit fram en Klimat och
energistrategi, 2010 som utöver det övergripande målet tar
upp delmål för länet avseende energi.
Det finns 2017 två upprättade vindkraft-verk i kommunen och
två ytterliga är under etablerande vid Ruskens syd östra del,
Skuggebo.
Energimyndigheten har pekat ut ett område i kommunen som av
riksintresse för vindkraftsetablering, vindbruksriksintresse.
Området är i stora delar beläget på den landtunga som skiljer
sjöarna Furen och Flåren åt.
All el som det kommunalägda bolaget Värnamo Energi:s säljer är redan idag förnyelsebar sådan. Den el man förmedlar är
främst vattenkraftsproducerad men även i viss del vindkraftsproducerad och producerad från bioeldad kraftvärmeverk. För
fjärrvärmen har Värnamo energi som mål att bibehålla andel
förnybar värme som idag ligger på < 99%.
Den energi som solen ger oss, solenergi och som vi idag
utvinner energi från med hjälp av i värmepumpar/solceller/
paneler spelar idag en roll i kommunens energiförsörjning. I
framtiden förväntas den spela en än större roll. Troligtvis
kommer utveckling främst ske småskaligt för enskilda
fastigheter och verksamheter vilket inte innebär att mark
behöver tas i anspråk för energiförsörjning från solen.

Läs om kommunens ställningstaganden kring energi i planeringsstrategin, Kommun med
Fokus på förnyelsebar energi,
sid 82 & i Kommun med plats
för vindkraft, sid 84.
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6. Säkerhet,
klimat och energi

UTVECKLA MARK- OCH
VATTENRESURSER
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Kommunen är vid planläggning skyldig att se till att marken
är lämpad för den föreslagna markanvändningen utifrån bland
annat hälsa, risk och säkerhet. Enligt 11 kap PBL ska
länsstyrelsen upphäva kommunens beslut att anta en detaljplan
om beslutet kan antas innebära att bebyggelse blir olämplig
med hänsyn till bland annat människors hälsa och säkerhet samt
risken för olyckor.

6.1. Elektromagnetiska fält

Läs om kommunens ställningstaganden kring strålning
i planeringsstrategin, Miljö &
hälsosäker kommun sid 92.

Vid exponering för låga nivåer av elektromagnetiska fält, under
myndighetens referensvärden finns inga säkerställda
hälsorisker. Detta har ett flertal sammanställningar av
forskningsresultat konstaterat. Därför har flera myndighete ,
däribland folkhälsomyndigheten, strålsäkerhetsmyndigheten och
arbetsmiljöverket, i Sverige enats om en försiktighetsprincip
som innebär att man långsiktigt bör undvika förhöjd exponering
för lågfrekventa elektriska och magnetiska fält.
Myndigheternas rekommendationer avseende magnetfält från
kraftledningar som gäller samhällsplanering och nybyggande är
att om det kan göras till rimliga kostnader bör följande beaktas:
Sträva efter att utforma eller förlägga nya kraftledningar och
elektriska anläggningar så att exponering för magnetfälten
begränsas. Undvik att placera nya bostäder, skolor och förskolor
nära befintliga elanläggningar som ger förhöjda magnetfält, om
det finns alternativa placeringa . Sträva efter att begränsa fält
som avviker starkt från vad som kan anses normalt i befintliga
hem, skolor och på arbetsplatser.
Strålskyddsinstitutet rekommenderar dessutom ett gränsvärde
under 0,4 uT vid vilket värde man inte ser någon rikshöjning.

6.2. Buller
I dagens samhälle är buller ett stort miljö- och
folkhälsoproblem. Med buller menas oönskat ljud som påverkar
hälsa och livskvalitén. Studier visar att en längre tids exponering
för höga bullernivåer har stora effekter for hälsan och därmed
också for samhället. Två exempel på bullerrelaterade effekter
är sömnstörningar och nedsättning av förmåga till inlärning och
prestation. Buller kan komma från olika källor som till exempel
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industriverksamhet, tågtrafik och biltrafik elle
som en oavsiktlig biprodukt i mekaniska
utrustningar som fläkta . Buller mäts vanligen i
enheten dBA.

Trafikbuller 2006
< 40 dB
40-45 dB

¥

45-50 dB
50-55 dB
55-60 dB
60-65 dB
> 65 dB

0

Trafiken är den största bullerkällan i Värnamo
kommun. Det finns en öve gripande
kartläggning från 2006 som redogör för buller
från trafik på väga . Det föreligger ett stort
behov av at aktualisera kartläggningen och se
över kommunens underlag och verktyg för
buller vid planering. Buller kommer främst från
E4 och väg 27. Även järnvägstrafiken genom
kommunen ger upphov till buller och den
omlastning av gods som sker på den i Värnamo
stad centralt belägna rangergården.

Från och med 2015 har en ny förordning (SFS
2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader
5
10 km
trätt i kraft. Förordningen innehåller
bestämmelser om riktvärden för buller utomhus
för spårtrafik, vägar och flygplatser vid bosta byggnader. Bestämmelserna ska tillämpas vid bedömningen av
om kravet på förebyggande av olägenhet för människors hälsa i
plan- och bygglagen är uppfyllt i planläggning, bygglov och
förhandsbesked.
60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och
50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid
en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till
byggnaden.
En ny vägledning har getts ut med riktvärde för buller från
trafik på skolgård. På ny skola, förskola och fritidshems gårdar
som exponeras för buller från väg- eller spårtrafik bör den
ekvivalenta bullernivån 50 dBA, räknat som årsmedeldygn,
underskridas på delar av gården som är avsedda för lek, vila och
pedagogisk verksamhet. På äldre skolgård som exponeras för
buller från väg- och/eller spårtrafik bör den ekvivalenta
bullernivån 55 dBA underskridas på de delar av gården som är
avsedda för lek, vila och pedagogisk verksamhet.
Förutom trafikbuller har kommunen en rad olika verksamheter
som ger upphov till buller. De verksamheter som idag utgör ett
problem är främst ett antal spridda skjutbanor, en motorbana vid
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Stomsjö och två verksamheter som sysslar med flisning i
Värnamo stad, Stena recycling samt Värnamo energi AB.
Naturvårdsverket har en vägledande roll för olika former av
verksamhetsbuller såsom buller från skjutbanor, vindkraft,
motorbanor och byggplatser. Naturvårdsverket har ansvar för
att samordna myndigheternas arbete med omgivningsbuller och
myndigheten har tagit fram nationella riktvärden som bland
annat kommunen ska förhålla sig till vid planering.

6.3. Radon
De geologiska förutsättningarna i Värnamo medför generellt
normala till höga radonrisker. Radon utgör en olägenhet för
människors hälsa då radon är skadligt för lungorna. Om
radonhalten inomhus överstiger 200 Bq/m3 anses den utgöra
olägenhet för människors hälsa enligt Miljöbalken och
Folkhälsomyndigheten.
SGU, Sveriges geologiska undersökningar,
rekommenderar att kommuner har en karta som visar på
områden med särskilt hög radonrisk (högriskområden). Hög risk
föreligger i bl a i kommunens sydvästra del, i Värnamo stad, i
Bor och söder ut längs med sjön Furen, i kommunens sydöstra
del samt utmed sjön Ruskens östra del.
Det finns några olika källor till att förhöjda halter av radon,
föreligger, jordart, berggrund, byggnadsmaterial och vatten.
Radon finns naturligt i jordlager och be ggrund och radongas
kan tränga in i en byggnad. Hur mycket radon som kommer in
beror på vilken mark byggnaden står på och på byggnadens
konstruktion. Radon kan också komma från
byggnadsmaterialet. Alla byggnadsmaterial av sten innehåller
radium och avger radongas, men ofta i mycket små mängder.
Ett undantag är en särskild lättbetong, så kallad blå lättbetong,
som avger radongas i större mängder. Grundvatten kan innehålla
höga halter av radon som följer med vatten från sprickor i berget. Ytvatten innehåller däremot nästan inget radon alls.
Det kommunala dricksvattnet i Värnamo kommun som
genomgående är grundvatten innehåller inte radon, men vatten
från egna bergborrade brunnar eller från kallkällor kan innehålla
radon som med vattnet följer med in i bostaden.
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Läs om kommunens ställningstaganden kring radon i planeringsstrategin, Miljö & hälsosäker kommun sid 92.

Läs om kommunens ställningstaganden kring risker i planeringsstrategin, Miljö & hälsosäker kommun sid 92.

6.4. Miljöfarlig verksamhet
Miljöfarlig verksamhet är all användning av mark,

byggnader eller anläggningar som kan ge upphov till utsläpp till
mark eller vatten eller medföra andra störningar för människors
hälsa eller miljön. Vad som är miljöfarlig verksamhet definieras i
miljöbalken. Inom kommunen finns ett flertal verksamhete
såsom bensinstationer, gjuteri, gummiindustri, golfbana och
lantbruk som räknas hit och som kommunen har tillsyn över.
Från de flesta miljöfarliga verksamheter bör ett riskavstånd
upprätthållas både för riskhänsyn för människor och miljö men
även för att inte riskera respektive företags möjligheter att
bedriva sin verksamhet. Det förekommer idag inga allmänna
riktlinjer för riskavstånd att förhålla sig till vid planering utan
vad som utgör ett tillräckligt avstånd får avgöras från fall till
fall.
Några verksamheter inom kommunen omfattas av
Seveso-lagstiftningen då dessa hanterar kemikalier som är
förenade med stora risker för miljö och människor. Värnamo
energi AB har två gasolstationer, Norregård och Västra i
Värnamo stad som omfattas av lagstiftningen. Det förekommer
även ett par bergtäkter där omfattande sprängning sker med
sprängämne som därav omfattas av Seveso-lagstiftningen.
Kommunens har gjort en enkel inventering av kända Riskobjekt
som vid händelse skulle innebära en risk för sin omgivning.
Inventeringen gör inte anspråk på att vara komplett utan behöver
kompletteras och hållas aktuell. Kommunens förteckning av
kända riskobjekt ger en indikation vid planering och
exploatering att risk föreligger och hänsyn kan behövas tas.
Definitionen för kommunens bedömda riskobjekt är att en
händelse på detta objekt skulle kunna påverka omgivningen,
100 – 150 meter från objektet och föranleda ett
varningsmeddelande. Riskobjekten är indelade i följande slag:
•
•
•
•

Brand (bensinstationer med hänsyn till när tankbilen är där)
Kemikalier (ytbehandlingsindustrier)
Gasol (gasol och gasflaskor
Rök (plastindustrier, stora lager och upplag med mycket
brännbart. Observera att ett möbelvaruhus kan ge mycket
rök vid en brand)
Övrigt (risk för sprängolycka)
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Drivmedelsstationer är viktiga för befolkningen och för
näringslivet i kommunen. I Värnamo finns 2017, 10 stycken
drivmedelsstationer fördelade främst till kommunens större
tätorter. Tillräckliga ytor måste avsättas i samhällsplaneringen
för detta viktiga samhällsbehov, med hänsyn taget till framtida
drivmedelsstandarder för förnybara, gasformiga drivmedel likväl
som för alkoholer och el med nya eller förändrade
säkerhetsaspekter. MSB har tagit fram riktlinjer avseende ny
bebyggelse i anslutning till drivmedelsstation. Riktvärdet för
avstånd mellan objekt (där människor stadigvarande vistas) och
utrustning vid hantering för brandfarliga vätskor ska vara minst
25 m. Vid ny etablering ska utredning av risker alltid göras.

Djurhållning kan innebära olägenhet i from av lukt, buller,

flugor m m och i vissa fall vara jobbigt för alle giker. Plan- och
bygglagen (PBL), reglerar frågan om djurhållning vid
bebyggelse då fråga är om nybyggnad. Vad avser just
djurhållning i närhet av bebyggelse träder även miljöbalken
(MB) och dess bestämmelser in. PBL och MB kan därmed sägas
komplettera varandra genom att PBL möjliggör exploatering
medan MB reglerar hur verksamheten får bedrivas. Det saknas
uttryckliga lagstöd och därmed tydliga avståndsangivelser för
hur nära djurhållning ny bebyggelse får uppföras.
Den kraftiga och snabba ökningen av antalet hästar och det
faktum att hästarna nu i allt större utsträckning finns i tätortsnära
miljöer har skapat problem för tillämpningen av PBL och MB.
Denna utveckling ställer och har ställt stora krav på
bedömningar inför detaljplanering och bygglovsgivning, men
framförallt visat att vägledningar och andra
lagtolkningsdokument utgivna av centrala myndigheter behöver
omarbetas.

6.5. Farligt gods
Transporter av farligt gods är en nödvändig del av samhället
som bland annat innefattar drivmedel, visst sjukvårdsmateriel
och sprängmedel som används till byggprojekt med mera. En
växande befolkning medför även en ökad förbrukning av farligt
gods och ett ökat behov av transporter. Den mängd mark som är
lämplig bygga bostäder på minskar och i dagsläget ligger en del
av den mark som är tillgänglig i närheten av vägar och järnväg
där det transporteras farligt gods.
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Det finns idag inga tydliga nationella
riktlinjer för farligt gods inom
planeringsområdet och sedan
hälsa- och säkerhetsbegreppet fördes
in i PBL finns ett behov av en
gemensam inriktning i framför allt
vad gäller risk och säkerhetsfrågor.
Länsstyrelsen i Stockholms län anser i
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Tabell som redogör för länsstyrelsernas rekommendationer avseende avstånd från farligt godsled för olika typer av
markanvändning. För avstånd från markanvändning motsvarande odling, friluftsliv, trafik och parkering se grön fä g, för
markanvändning motsvarande industri, kontor och lager se
blå färg och för mer känslig markanvändning såsom bostad,
och verksamhet där människor stadigvarande uppehåller sig se
sandfärg.

riskerna ska beaktas vid framtagande
av detaljplaner inom 150 meter från
väg och järnväg där det transporteras
farligt gods. Avses bebyggelse eller
verksamheter lokaliseras inom 150
150
meter
meter från en väg eller järnväg som
används för transporter av farligt gods
eller från bensinstationer och om risk föreligger ska en riskanalys vara ett av underlagen vid planering. I vilken utsträckning
och på vilket sätt riskerna ska beaktas beror på hur riskbilden
ser ut för det aktuella planförslaget. Länsstyrelserna i Norrbotten, Västra Götaland och Skåne använder samma principer som
rapporten i rekommendationer för respektive län.
Länsstyrelsen kan besluta om så kallad vägvalsstyrning. Det
innebär att Länsstyrelsen ger rekommendationer på vilka vägar
inom länet som ur trafiksäkerhetssynpunkt anses lämpliga att
använda för farligt gods. I samverkan med angränsande län har
Länsstyrelsen i Jönköpings län fastställt rekommenderade vägar
för transporter av farligt gods. Bestämmelserna avser
genomfartstrafik med farligt gods på det statliga vägnätet i länet.
Primära transportvägar för farligt gods genom kommunen är E4,
riksväg 25, riksväg 27, väg 127 och väg 153. Stora mängder
farligt gods transporteras dagligen genom kommunen. Större delen av transporterna sker på de primära transportlederna och på
järnvägen, liten andel går genom tätorterna. Det är på järnvägslinjen, kust- till kustbanan som det idag sker transport av farligt
gods genom kommunen.
Kommunen kan även välja att för kommunens behov besluta om
vägvalsstyrning genom att besluta om sekundära transportvägar.
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Värnamo kommun har idag inga rekommenderade vägar för
farligt gods. Det innebär att kommunen har transport av farligt
gods på alla våra genomfartsvägar och att flödet följer ”normalt
lastbilsflöde”. Det transporteras utan jämförelse mest olja och
bensin inom kommunen men även övriga farliga ämnen och
där transport av gas innebär störst risker för människors hälsa.
Gröndalsleden som ger tillträde till Norregård och Margretelund
verksamhetsområden i norra Värnamo samtidigt som leden
avlastar trafik på Malmö vägen och Lagastigen är en lämpad
transportled för farligt gods likaså Ljussevekaleden som
förbinder väg 127 i öster och väg 151 norr om Värnamo samt
avlastar trafiken på Lagastigen
Utöver att utgöra en risk för miljön medför farligt gods risker för
kommuninvånarna särskilt vid passager igenom
tätbebyggda områden och förbi byggnader med många
människor. För kommunen föreligger en särskilt risk att
dricksvattnet för våra tätorter kan bli förorenat. Flera av
kommunens vattenskyddsområden, VSO förekommer utmed
primära transportvägar för farligt gods. Risk föreligger främst
för vattentäkterna för Värnamo, Bredaryd och Rydaholm.
Passager över Lagan samt E4 sträckning som i stora delar sker
över grundvattenförekomsten Värnamo-Ekeryd som är den
förekomst som försörjer stora delar av Värnamo kommun med
dricksvatten utgör en särskilt betydande risk.

6.6. Översvämning/erosion/skred
Risken för ras och skred förekommer huvudsakligen inom

områden med finsediment ( i silt- och framförallt lerjordar) och i
anslutning till sjöar och vattendrag men även faktorer som
lutning och växttäcke spelar in. Klimatet och människans
ingrepp i naturen förändrar också markens stabilitet och under
årens lopp kan därför säker mark bli osäker.

För Värnamo kommuns del är förutsättningar för att skred och
erosion ska ske främst utmed Lagan och Vidösterns stränder.
Stora delar av strandlinjen är även bebyggt vilket innebär
ökade konsekvenser vid eventuella ras och skred. Värnamo
kommun saknar en sammanhängande kartering för kommunen
och för Värnamo stad som fastställer förutsättningarna för ras
och skred. Det finns geotekniska undersökningar av olika
kvalité och detaljnivåer för stora delar av Värnamo stad. Dessa
är inte digitaliserade.
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Fem olika svenska myndigheter har samordnad information om
ras, skred och erosion. Statens geotekniska institut (SGI),
Sveriges geologiska undersökning (SGU), Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB), Sveriges
meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) och
Lantmäteriet (LM) tillsammans tagit fram vägledning för
bedömning av risker för skred, ras och erosion och flera
webbaserad karttjänster.

Lagans flöde berör stor del av kommunens vattendrag och sjöar
då dessa är sammanlänkade i ett system. Ett dammbrott norr om
kommunen eller stora flöden, exempelvis ett så kallat 100-årsflöde (100-årsflöde inträ far i genomsnitt en gång vart hundrade
år) påverkar därav många av kommunens sjöar och
översvämningsrisken utmed dessa stränder. Hotkartor för olika
dimensionerade flöden i Lagans vattensystem har tagits fram av
MSB som visar hur stor del av marken som blir översvämmad
vid olika flöden, bland annat ett så kallat 100-årsflöde. Dess
kartor finns förutom för Vidösterns stränder även för Furen,
Flåren och Bolmen.
Värnamo stad har vid några tillfällen drabbats av betydande
marköversvämningar på grund av höga vattennivåer i Lagan.
Den senaste översvämningen inträffade i samband med en
period med betydande nederbördsmängder under sommaren
2004. Tidigare översvämningar har inträffat under vår och
snösmältningsperiod. Även efter 2004 har Lagans nivå vid några
tillfällen varit i närheten av den s k kritiska nivån. Flera
åtgärder har genomförts för vattendragets väg genom staden
vilket påskyndar passagen. Vallar har bygds och likaså
backventiler.
EU antog 2007 ett översvämningsdirektiv vars syfte är att
medlemsländerna ska arbeta för att minska de negativa
konsekvenserna av översvämningar och på så sätt värna om
människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk
verksamhet. MSB är den myndighet som har ansvarat för
arbetet, länsstyrelsen har tagit fram riskhanteringsplaner och
aktuella kommuner har den främsta rollen för genomförandet.
MSB (myndigheten för skydd och beredskap) har 2015, första
cykeln,genomfört en kartläggning, översvämningskartering för
Värnamo som är ett av 18 områden i Sverige där risken för
negativa konsekvenser på grund av översvämning är stor.
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Hotkartorna är utdrag ur karteringen för Lagan och visar
översvämningens utbredning och vattendjup för ett
klimatanpassat 100-årsflöde. Värnamo har bedömts inte vara
aktuell för att vara med under nästkommande cykel.
Historiskt sett finns det även kännedom om att både Storån
genom Forsheda tätort samt att bäcken genoms Bors tätort har
svämmat över. Det saknas översvämningskartering över dessa
vattendrag men hänsyn bör tas till översvämningsriskerna vid ny
bebyggelse.

6.7. Markföroreningar
Olika typer av verksamheter har gett upphov till att föroreningar
spridits till omgivningen. Förorenade områden kan vara mark,
grundvatten, ytvatten, sediment men även byggnader och
anläggningar. Genom länsstyrelsens inventering av potentiellt
förorenade områdena har många objekt i kommunen
registreras. Att objektet registrerats behöver inte betyda att
området är förorenat utan endast att verksamhet pågår eller har
bedrivits där som kan medföra föroreningar.
Alla potentiellt förorenade och/eller förorenade områden finns
registrerade i en databas hos länsstyrelsen. Den uppdateras efter
undersökningar, åtgärder eller då klassningen ändras av annan
anledning. Av de 534 stycken registrerade potentiella
markföroreningar i kommunen har det för 8 % (44 stycken)
gjorts en riskbedömning. Riskbedömning av förorenade
områden genomförs enligt en nationell metodik som resulterar i
en riskklassning, MIFO (Metodik för Inventering av
Förorenade Områden). Bedömningen görs i två faser: fas 1
omfattar endast en sammanställning av känd kunskap medan fas
2 också innebär att undersökningar och analyser, ofta i flera 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, risken
att människor utsätts för föroreningarna och områdets skyddsvärde. Bedömningen resulterar i en riskklassning i fyra klasser,
från riskklass 1 – mycket stor risk till riskklass 4 – liten risk.
I kommunen finns det flera platser där man inom MIF
metodiken har gått vidare till fas 2 och där man genom
undersökningar och analyser har kunnat konstatera

82

PLANFÖRSLAG-PLANERINGSUNDERLAG-KONSEKVENSBESKRIVNING

Läs om kommunens ställningstaganden kring markföroreningar i planeringsstrategin,
Miljö & hälsosäker kommun sid
92.

markföroreningar.
Naturvårdsverket har genomfört en branschkartläggning där
gemensamma branschklasser infördes som baserades på
bedömningar av det aktuella objektet utan utifrån bransch.
I och med branschkartläggningen har de mest farliga områdena/
branscherna identifierats där man kan anta att ett
efterbehandlingsbehov kan vara stort. I
branschkartläggningen gjordes en riskklassning, benämnd BKL,

Namn

Fastighet

MIFO

Riskklassning VSO

Övrigt

Värnamotvätten

Sarven

0

0

Pågående

Ja

sanering
Härenfors

Kärda 2:14

0

0

Nej

Pågående
undersökning

Trelleborg Forsheda AB

Forsheda 5:79

0

0

-

Kenwi plåtprodukter AB

Bredaryd 41:3

1

1

Ja

Trelleborg, Norregård

Västhorja 12:27,

2

2

Ja

F.d. Elit metallfabrik AB med flera Bredaryd 1.150

2

2

Nej

Bvme invest AB

Bor 1:195

2

2

Nej

Forshedaverken

Forsheda Kvarna-

2

2

Nej

2

2

Nej

12:28, 13:29, 12:30

gård 1:7
Carlssons Trä AB

Ingabo 1:12
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branschklass. I Värnamo står metallindustrisektorn för störst

antal objekt och sektorn domineras av verkstadsindustrier som
kan använt sig av klorerande lösningsmedel samt anläggningar
för ytbehandling av metaller eller båda verksamheter samtidigt.
Kemi-industrisektorn är en annan i antal representativ bransch
där bland annat gummifabriker, tillverkning av plaster,
färgindustri och kemtvättar igår. Skogsindustrisektorn finns även
representerad i kommunen och utgörs av sågverk (doppning av
trä och endast sågverk verksamhet)
träimpregneringsanläggningar, ytbehandling trä
(möbelsnickerier). Andra sektorer av betydelse för kommunen är
trafik( drivmedel och bilbård)- och avfallssektorn(bl a deponier)
I Värnamo kommun bedöms följande kända markföroreningar
ha en särskild avgörande betydelse i planeringssammanhang då
typen av förorening, platsen för den kräver speciell hänsyn och
stora resurser för att efterbehandla.

6.8. Luftkvalitet MKN
Inom EU finns olika regelverk för luftföroreningar och
luftkvalitet som ska tillämpas i medlemsländerna.
Miljökvalitetsnormerna utgår från EG-direktivet om
luftkvalitet och renare luft i Europa. Detta direktiv har i
Sverige införts genom miljöbalken och
luftkvalitetsförordningen. I Sverige är inte problemen med
bristande luftkvalitet så stort. Miljökvalitetsnormer för
kvävedioxid och/eller partiklar PM 10 överskrids emellertid
(eller har överskridits) i ett 20-tal tätorter i landet. Bland dessa
finns inte Värnamo. Luftsituationen i Värnamo är generellt sett
god och miljökvalitetsnormerna för luft riskerar inte att
överskridas i dagsläget.
Den dominerande källan till luftföroreningar är vägtrafiken.
Trånga gaturum med omgivande hög och tät bebyggelse kan
medföra dålig ventilation av gaturummet och därmed lokalt
höga föroreningshalter. Andra källor är panncentraler och
småskalig vedeldning. Utsläppen från uppvärmning i
kommunen är små eftersom stora delar av tätorterna idag värms
med fjärrvärme eller värmepumpar.
Kvävedioxid är i sig en hälsoskadlig förening men den är även
en viktig markör för andra luftföroreningar från till exempel
bilavgaser. Partiklar är en av de luftföroreningar som medför
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störst hälsoproblem i svenska tätorter. Partiklarna i luften har
varierande storlek och form olika kemisk sammansättning, och
kommer från olika källor. Ett vanligt partikelmått är PM10, som
förenklat uttryckt är massan av hälsovådliga partiklar per
kubikmeter luft.

6.9. Klimatanpassning
Läs om kommunens ställningstaganden kring klimatanpassning i planeringsstrategin, En
klimatanpassad kommun sid
89.

Senare justeringar av plan- och bygglagen har inneburit ett ökat
kommunalt och statligt ansvar att ta hänsyn till klimatrelaterade
risker vid planläggning och tillståndsgivning. Risken för olyckor
orsakade av ett förändrat klimat är viktiga allmänna intressen att
ta hänsyn till. Den kommunala fysiska planeringen är ett viktigt
redskap i processen att planera och anpassas samhället till
ändrade klimatförhållanden. Klimatanpassning i den fysiska
planeringen handlar bland annat om att i nya planer hantera
frågor som rör lokalisering och utformning av bebyggelse.
I ett mycket långt perspektiv är förändringar av jordens klimat
inget nytt. Det som är nytt är den påverkan vi ser idag och som
de flesta forskare är överens om att människan har orsakat. Fram
till år 2100 beräknas temperaturen stiga med 1,5–7 grader och
nederbörden öka med 10–20 procent. Även mindre
förändringar får omfattande följdverkningar. Den höjda
temperaturen kommer ge tidigare vårflod och en längre veg tationsperiod. Som en följd av den ökade nederbörden väntas
vattentillgången öka i stora delar av landet, med undantag för
de sydöstra delarna där man istället kan förvänta sig perioder
med torka. Detta är exempel som kommer påverka vårt nutida
samhälle och ge bland annat stora ekonomiska och ekologiska
konsekvenser.
Länsstyrelsen i Jönköpings län har låtit göra en klimatanalys
som beskriver en möjlig utveckling av klimatet i länet baserat på
olika utsläppsscenarier. Analysen och rapporten har tagits fram
av SMHI.
I och med att klimatet förändras kommer värmeböljor bli allt
vanligare, både globalt och i Sverige. Värmeböljorna kommer
dessutom att bli kraftigare och längre vilket ställer högre krav
på samhället, både vad gäller förebyggande anpassningsåtgärder
och krisberedskap. Ett varmare klimat ger även en ökad risk för
smittspridning. Perioder av torka kommer påverka kommunen
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bland annat avseende dricksvattenförsörjningen eftersom
grundvattennivåerna i perioder kan komma att sjunka.
En stor del av den ökning av nederbörd som man ser att
klimatförändringarna kommer ge upphov till kommer inträffa
under vinterhalvåret och nederbörden kommer i de södra delarna
av Sverige falla i form av regn och inte snö. Flöden och nivåer i
våra vattenförekomster kommer påverkas ytterliga då
avdunstning är mindre under vintern och då vegetationen har
slutat att ta upp vatten. Översvämningsproblematiken
förväntas i och med detta öka främst under vintern.
I förorenade mark- och vattenområden kan förändrade flöden
och grundvattennivåer innebära att rörligheten hos
föroreningarna ökar. Både ökad och minskad nederbörd kan
således leda till att föroreningar som idag ligger bundna i
marken, eller där det idag endast pågår en begränsad
utlakning, blir mer rörliga. De riskerar då att hamna där det finns
människor och växt- och djurliv som kan skadas. Högre
medeltemperaturer tenderar också att öka föroreningars rörlighet, bland annat genom att perioderna med tjäle i marken
minskar.
Ökad spridning av föroreningar i mark och sediment kan även
ske på grund av att det inträffar fler ras och skred när
vattennivåer och flöden förändras. Föroreningarna kan då
antingen transporteras till större områden eller bli mer
tillgängliga genom att det skyddande markskiktet försvinner.
Länsstyrelsen har publicerat en rapport, Klimatpåverkan på

förorenade områden och miljöfarlig verksamhet i
Jönköpings län. I rapporten har man använt geografiska

informationssystem för att se vilka objekt i länet som tros kunna
drabbas av översvämning, skred eller skyfall och bland annat
vilka områden och verksamheter som skulle kunna bli
påverkande i Värnamo kommun.
Kraftig nederbörd i form av skyfall kommer i framtiden bli mer
frekvent förekommande. Dessa kan komma innebära att
översvämningar av vattendrag men framför allt
marköversvämningar i lågpunkter. Konsekvenserna av
marköversvämningar påverkar olika beroende på var de
inträffar, inom tätbebyggda områden kan konsekvenserna bli
stora men även för jordbruksmark eller för infrastruktur såsom
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väg och järnvägar. Länsstyrelsen i Jönköping har tagit fram en
skyfallskartering som registrerar var lågpunkterna finns i
landskapet och som vid händelse av skyfall skulle översvämmas.

6.10. Räddningstjänsten
I kommunen finns det 4 brandstatione , i Värnamo finns en
heltidsanställd arbetsstyrka, och i övriga orter Bredaryd, Bor,
Rydaholm finns deltidsanställda arbetslag. Utöver dessa resurser
ingår kommunen i ett brett samarbete bland annat med övriga
kommuner i länet, RäddSam F. Samverkan möjliggör för mer utbildningsinsatser för personalen men även att hjälp finns
att tillgå vid behov.
Responstid, den tid det tar från larm
inom vilken räddningstjänstens olika
enheter kan nå olika delar av
kommunen. I dessa tider ingår den
samlade förmågan som finns med både
kommunens, länets och angränsade
kommuners resurser. Responstiden
utmed tätortsbandet, väg 27 ligger i
allmänhet mellan 0-10 minuter medan
det för kommunens sydvästra delar, för
området kring Bolmen är responstiden
mellan 20-30 minuter. Likaså är
responstiden för området väster om
Rusken och norrut mot kommungränsen
bland de längre i kommunen, 20-30
minuter.

¥

Insatstid beräknad från
Räddningstjänten i Värnamo
10 min
20 min
30 min
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7. Näringsliv/handel
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7.1. Näringslivet i Värnamo
kommun
De största branscherna i Värnamo näringsliv finns
främst inom den tillverkande industrin som utgör
basen i Värnamo näringsliv idag. Företagsstödjande företag – branscher som bland annat stödjer de
tillverkande företagen utgör en mindre del i
kommunen. Branscher som är beroende av hur
många som det bor i kommunen, så kallade
ortstjänster utgör en ungefär lika stor andel som de
företagsstödjande branscherna. Forskning visar att
en jämn fördelning mellan dessa branscher gynnar
näringslivsutvecklingen som mest.
De största branscherna till antalet anställda är
metallindustrin följt av detalj- och partihandel i
kommunen. Värnamo kommun har en mycket
stark handelstradition som avspeglar sig i
näringslivsstrukturen, där detalj- och partihandeln
utgör ett starkt och växande inslag i kommunens
näringsliv.

19,9%

60,9%

Företagsstödjande
Orttjänster
Tillverkande
Diagrammet visar fördelningen för Värnamo kommun, 2015

Sysselsättningen inom tillverkningsbranschen minskar generellt
medan den ökar för tjänstesektorn. Starka tekniktrender där en
framtid av smarta, automatiserade fabriker är en viktig grund
för tillväxt är en orsak till detta och där Värnamo kommun har
kommit långt. Generellt finns en bred spridning inom
kommunen mellan flera och olika branscher även inom den
tillverkande industrin vilket ger en minskad sårbarhet.
Relativt rikssnittet har kommunen idag en något mindre andel
nystartade företag per invånare, 9,1 per 1000 invånare relativt
rikssnittet på 11,8 per 1000 invånare. Andelen
nystartade företag i kommunen är flest inom branschen för
fastighet-, företagsservice-, och detaljhandel och till antalet
anställda är branscherna besöksnäring-, detaljhandel och
företagstjänster de dominerande. I Gummifabrikens lokaler finns
science-park:s verksamhet som har funktionen av inkubator
för nystartade företag.
Näringslivet blir allt med kunskapsberoende och kompetensbrist
är det tillväxthinder som idag utgör företagens största
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Läs om kommunens ställningstaganden kring näringslivet i
planeringsstrategierna, Plats &
näring till näringslivet sid 114,
Livsarenan Värnamo kommun
sid 124 och Ett starkt kommuncentra, en stark kommun, sid
131.

utmaningar. Gnosjö, Gislaved, Värnamo och Vaggeryds
kommuner ligger långt framme med teknikutvecklingen vilket
därmed också ökar efterfrågan på kunskapsbaserade tjänster i
kombination med avancerad teknik. Gummifabriken fyller även
här en viktig roll för näringslivsutveckling i kommunen i och
med de utbildningar som Campus Värnamo erbjuder för att
tillgodose arbetsmarknadens behov av kompetensförsörjning.
Kommunen arbetar idag aktivt med att stärka näringslivet bland
annat genom det delvis kommunalägda bolaget Värnamo
näringsliv AB, VNAB vars huvuduppgift är att verka för samverkan mellan näringsliv och offentlig verksamhet. VNAB har
även en roll som paraplyorganisation för övriga
näringslivsföreningar i kommunen. GBR (Gnosjö buisness

region) samt GGVV(Gnosjö, Gislaved Värnamo och
Vaggeryd) är andra exempel på samverkansformer för

näringslivet i regionen där Värnamo kommun deltar.

7.2. Service- och tjänstenäringar
Viktiga branscher och företag för den har delen av näringslivet i
kommunen är bland annat logistik och transportföretag.
Företagstjänster och företag som arbetar med företagsservice är
mindre men betydelsefulla branscher för kommunen.
Läs om kommunens ställningstaganden kring besöksnäring i
planeringsstrategin, Besöksvänliga Värnamo kommun sid 126

Läs om kommunens ställningstaganden kring handel i
planeringsstrategin, Plats för &
näring till näringslivet sid 114.

7.4. Besöksnäring
Besöksnäringen har en viktig och ofta undervärderad roll för att
skapa sysselsättning, locka boende och vitalisera och
bredda näringslivet. Besöksnäringen är till antal verksamheter
räknat den bransch i kommunen där nyföretagande är som störst
idag. Utvecklingspotentialen för natur- och kulturturism för
kommunen bedöms som stor. Största företag i kommunen
återfinns idag inom hotell- och restaurangnäringarna

7.5. Handel
Detalj- och partihandeln i kommunen är betydelsefulla branscher för kommunen både för nyföretagandet och för
sysselsättningen. Till de större företagen för detaljhandel i kom-
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munen räknas förtag som sysslar med bilförsäljning och stormarknadsföretag.
Fastighetsägarna i centrum har tillsammans med handlare och Värnamo
kommun ett gemensamt bolag, Värnamo City AB. Värnamo City AB har
som främsta uppgift att marknadsföra Värnamo City som en attraktiv handels
och mötesplats.

7.6. Areella näringar
Jordbruk skogsbruk och fiske har stort värde för kommunen, båda som
näringar och som rekreativa miljöer för boende och besökare i kommunen.
Areella näringar är ett samlingsbegrepp för näringar som använder biologiska
och naturgeografiska resurser på land och vatten. Utifrån ett
kommunövergripande planeringsperspektiv är de areella näringarna
betydelsefulla bland annat då de använder stora ytor. Många av
översiktsplanens ställningstagande påverkar direkt eller indirekt näringarna.

Fiskenäringen brukar delas upp i yrkesfiske och fritidsfiske. Värnamo
bedrivs i dagsläget endast fritidsfiske. Fritidsfiske är en av de vanligaste oc
mest uppskattade friluftsaktiviteterna och har därmed stor betydelse för
besöksnäringen i kommunen.
Jordbruksnäringen i kommunen har en stor betydelse för att trygga

livsmedelsförsörjning, och behovet av att kunna odla livsmedel är något som
spås en ökad betydelse i takt med klimatförändringar och en ökad befolkning.
Jordbruksnäringen har även en stor roll i biologisk mångfald som i många fall
kräver betande djur och för kommunens öppna landskap.

Storskaligt jordbruk bedriv idag på flera plaster runt om i kommunen.
Jordbruksnäringen för länet och för Värnamo kommun är i huvudsak inriktad
på kött- och mjölkproduktion. I länet liksom i Värnamo kommun föreligger det
idag ett stort antal nötkreatur. Det stora djurantalet är en naturlig följd av de
förutsättningar som finns i länet med stora betesmarksarealer och ett klimat som
passar sämre för spannmålsodling än för vallodling. Länets mjölk- och
köttproduktion var 2010 ungefär dubbelt så stor som länsinnevånarnas
konsumtion, vilket innebär att länets produktion i stor utsträckning säljs till
andra delar av landet. I Värnamo kommun är ca 3% av dagbefolkningen
sysselsatta inom jord- och skogsbruket vilket är något mer än rikssnittet.

Skogsbruksnäringen är den till areal mätt största areella näringen i Sverige
och är också en viktig inkomstkälla för många av kommunens invånare,
antingen som huvudsyssla eller som bisyssla. Många andra näringar, är
beroende av skogsbruket såsom sågar samt träindustri.
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Läs om kommunens ställningstaganden kring de areella näringarna i planeringsstrategin,
Plats för & näring till näringslivet sid 114.

Karta: Näringsliv/handel

Värnamo stad

¥

Livsmedelsaffär
Drivmedelstation
Halvextern handel
Camping
Vandalorum
Café
Centrum handelsområde
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8. Bebyggelse
och offentlig service

ATTRAKTIV KOMMUN
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8.1. Tätortsstruktur
Läs om kommunens ställningstaganden kring bebyggelseutveckling i planeringsstrategin,
Attraktiv & hållbar bebyggelseutveckling sid 19.

Värnamo är kommunens centralort och är belägen invid Lagan strax norr om Sjön Vidöstern. Som boplats har staden långa
anor och har varit centrum för handel sedan tidig medeltid. Idag
har Värnamo ca 18700 invånare och fungerar fortfarande som
regional handelsort. Bebyggelsen vi ser idag har företrädesvis
tillkommit under 1900-talet och det är sedan 1960-talet den stora
tillväxten har skett.
Värnamo har en relativt låg stadssiluett även om den
topografiska skillnaden (Strandbe gskulle) mellan öster och
väster är stor. Stadsbilden är varierad och småskalig. I de äldsta
centrala delarna invid Lagan har bebyggelsen punktvis vuxit
fram under lång tid vilket skapat en organisk och delvis
heterogen stadsdel. Tidigare var centrum beläget kring
gästgivargården (Gästis), gamla tingshuset och kyrkan på östra
sidan av Lagan. Centrum har sedan förskjutits mot
stationsområdet väster om Lagan. Med undantag från centrum
har övriga bebyggelseområden en mer sammanhängande
bebyggelsestruktur med tydliga årsringar som följer Värnamos
utveckling.
De större barriärerna i staden utgörs av järnvägen med
intilliggande industriområden, ån Lagan och parkområdet
Apladalen.
Värnamo är ett utpräglat villa- och industrisamhälle. Småhusens
utformning har följt rådande arkitekturideal och har med tiden
därmed fått stor variation både inom och mellan kvarteren. Den
friliggande villan är den vanligaste hustypen följt av
radhusbebyggelse och mindre flerfamiljshus. Bland de mindre
flerbostadshusen är de med fyra lägenheter i två plan den
vanligaste typen.
De större flerbostadshusområdena är tillkomna mellan år 1950
och 1970, bland annat kv. Doktorn, Rörstorp och Högaloft. I
huvudsak utgörs dessa områden av lamellhus i tre till fyra
våningar med stora öppna gårdar. På doktorsområdet (sydväst)
ligger på höjden tre stycken 8-våningshus. Byggnaderna är
genom gestaltning, placering och skala bra exempel som visar
på de idel som rådde i Sverige omkring år 1970.
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Nydala

Hörle

Fryele

Lanna

Verksamhetsområden
har lokaliserats till
platser som är
välexponerade och
som ger
transportmässigt goda
förutsättningar, dvs.
intill de större vägarna
och järnvägen. Det
senaste verksamhetsområdet är Bredastensområdet (sydsvenska krysset) som är
beläget intill väg 27
och E4.
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Gällaryd
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Torskinge

Teckenförklaring

Tånnö
Hånger

Centralort

Dannäs
Horda

Kranstätort
Rydaholm

Kärda, Tånnö, Åminne och Hörle utgör kranstätorter till
Värnamo stad och omkring 1000 av kommunens invånare är
bosatta här. Samtliga orter ligger ca 10 km från Värnamo. Hörle
och Åminne är bägge bruksorter och har historiskt haft tillgång
till järnvägen varför bebyggelsestrukturen huvudsakligen har
koncentrerats kring dessa verksamheter. Tånnö och Kärda är
bägge kyrkbyar med historia från tidig medeltid och
bebyggelsen har därför lokaliserats i omlandet kring kyrkan.
Kärda har även järnvägen som passerar i den södra delen av
samhället varför bebyggelseutvecklingen under senare tid har
förskjutits söderut. Bortsett från Hörle, vars två mindre
bebyggelseenklaver delas av ån Lagan, har kranstätorterna en
sammanhängande men gles bebyggelsestruktur. I orternas
utkanter övergår den relativt täta bebyggelsen till landsbygd,
ofta med djurhållning och jordbruk i nära anslutning.
Gemensamt för kranstätorterna är karaktären av småskaliga
villasamhällen med inslag av mindre flerbostadshus som
exempelvis fyrfamiljshus. Till största delen är bebyggelsen som
finns på orterna idag tillkommen under 1900-talet andra hälft.
Tånnö och Åminne är idag mer rena bostadsorter medan Hörle
har en industri och Kärda har ett aktivt småföretagande och viss
service.
I tätortsbandet med Värnamo som centralort ingår även Bor,
Rydaholm, Horda, Forsheda, Bredaryd och Lanna. I orterna i
tätortsbandet bor ca 25 000 av kommunens invånare (varav ca
18 700 i Värnamo). Bortsett från Lanna, som är beläget ca 4 km
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Landsbygdsort

127
E4
Nydala
151

Fryele

Hörle

27

norr om Bredaryd är samtlig orter belägna
utmed väg 27.

Lanna
Bredaryd

153
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Tånnö
Hånger
Dannäs

E4

Horda

Rydaholm

27

Kartan visar tätortsstrukturens förhållande till kommungränsen
och till de större vägar och järnvägarna i kommunen.

Gemensamt har dessa orter karaktären av
småskaliga villa– och industrisamhällen med inslag av mindre flerfamiljshus.
Samtliga orter med undantag av Lanna har
växt fram kring järnvägsläget och större
delen av bebyggelsen är tillkommen under
1900-talet andra hälft i takt med industrins
expansion. Bebyggelsestrukturen är gles
och delvis sammanhängande, småhus är
den vanligaste byggnadstypen. De stora
barriärerna i samhällena utgörs av
järnvägen och de större vägarna. Tomterna
är stora och luftiga med lummiga trädgårdar. Utmed centrala gator finns mindre
hyreshus med affärslokaler i bottenvåningen. Verksamhetsområdena är till största del
belägna i orternas utkanter.

Rydaholm/Horda som ort består historisk av två byar,

Nederled och Rydaholm, som bägge utvecklats kring den
medeltida kyrkan och den förhistoriska farleden. Järnvägen,
som invigdes 1902 har sedermera gett förutsättningar för orten
att utvecklas till ett industrisamhälle. Det finns flera exempel p
välbevarad sekelskiftesbebyggelse som tillkommit i samband
med järnvägen. Som kommunens största socken har också flera
centrala funktioner som exempelvis, bank, vårdcentral och
bibliotek lokaliserats hit. Horda blev genom anläggande av järnvägssträckningen ett järnvägs- och industrisamhälle och
denna karaktär är till stor del bevarad. Inte minst genom
sekelskiftesbebyggelsen utmed Järnvägsgatan som också
inspirerat till nytänkande på andra platser runt om i Horda. Det
finns också flera välbevarade modernistiska byggnad .

Bors utveckling har skett kring järnvägsläget som kom 1902

men den huvudsakliga utvecklingen har skett i takt med
industrins utveckling på orten under senare delen av 1900-talet.
Kyrkan är belägen i Voxtorp ca 2 km väster om samhället.
Förskjutningen av samhället i förhållande till kyrkan hör till att
Bor historisk varit en knutpunkt kring viktiga
kommunikationsleder. Detta visas bland annat genom att här
funnits flera gästgiverier kring genomfartsleden. Det finns äve
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här bevarade sekelskiftesvillor.

Forsheda har växt fram kring Storån och består i två

huvudsakliga delar. Den äldre sockenkärnan kring kyrkan söder
om järnvägen samt järnvägs– och industrisamhället norr därom.
Forsheda har flera kulturhistoriskt intressanta industrimiljöer
som även har en koppling till tidstypisk egnahemsbebyggelse.

Bredaryd/Lanna har som industriorter i nära koppling till

varandra haft sin stora tillväxt under 1900-talet och
verksamhetsgraden är mycket stor i förhållande till orternas
storlek. Bredaryds högt belägna kyrka ersatte under 1800-talet
den tidigare medeltida kyrkan och det är kring kyrkplatsen och
järnvägen samhället har centrerats. Lanna var fram till år 1900
ren jordbruksbygd som utvecklats till en växande industriort.

Till landsbygd med landsbygdsorter hör Nydala, Ohs,
Gällaryd, Fryele, Hånger, Dannäs, Torskinge, övrig

landsbygd med enskilda hus, sammanhållen bebyggelse och
byar. Inom denna kategori bor ca 8000 av kommunens
invånare. Landsbygden är glest befolkad med huvuddelen
lokaliserad kring sjöar och vattendrag. Det karaktäristiska är
dels det småbrutna skogslandskapet med inslag av mindre öppna
bebodda områden, och dels den större sammanhängande jordbruksmarken och till dem tillhörande bebyggelse. I
jordbruk- och betesmarken återfinns bebyggelsen med en lång
kontinuitet med bevarad äldre agrar bebyggelse som
karakteriseras av exempelvis radbyar och skiftesgårdar samt
herrgårds- och säterimiljöer. I kommunen finns också goda
exempel på klungbyar (Vissö) med bevarade ekonomi- och
mangårdsbyggnader. Den stora andelen småhus på landsbygden
har dock tillkommit under 1900-talet.
Bebyggelsestrukturen i landsbygdsorterna kännetecknas med
undantag från Ohs som kyrkbyar. Ohs har sin huvudsakliga
tillväxt kring bruksverksamheten och byggde sin kyrka så sent
som år 1930. Kring kyrkorna finns bebyggelse som minner om
byns betydelse som centralplats såsom, lanthandel, skola,
sockenstuga och liknande byggnader. Den centrala
bostadsbebyggelsen består i småhus. I orternas utkanter övergår
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sedan bebyggelsen till landsbygd, ofta med djurhållning och
jordbruk i nära anslutning och såväl med mindre som större
lantbruksenheter.
Några orter har också aktiva verksamheter såsom sågverk,
bruksmuséum, industri, skola och barnomsorg samt café och
liknande småföretagande. Det sistnämnda oftast i anslutning till
bostaden.
Det senaste årtiondet har ca 60 procent (ca 210 stycken) av de
nybyggda småhusen uppförts på landsbygden. Den största
andelen uppförs sjö- och tätortsnära och inom ca 15 km från
Värnamo stad. Bebyggelseutvecklingen har till stor del följt
rådande ideal över tid vilket har bildat den stora variation av
hustyper vi ser idag.

Läs om kommunens ställningstaganden kring offentlig service
i planeringsstrategierna, Med
fokus på skola & utbildning sid
36 och Omsorgsfull, trygg &
hälsosam kommun sid 38.

8.2. Offentlig service
I Värnamo kommun finns fyra vårdcentraler och 3 stycken
filiale . Avonova apladalalen vårdcentral i Värnamo med filial i
Forsheda, Rydaholms vårdcentral, Vråens vårdcentral, Västers
vårdcentral och två filialer i Forsheda och Bredaryd
Värnamo kommuns mål är att alla så länge som möjligt ska
kunna bo kvar i sitt hem. Särskilt boende kan bli aktuellt när
omvårdnad i eget boende, med insatser som hjälp i hemmet,
inte längre anses tillräckligt. I Värnamo kommun finns
särskilda boenden i centralorten och i de större tätorterna. Alla
drivs i kommunal regi. Särskilt boende är ett samlingsnamn på
olika boendeformer anpassade för personer som har stort
omsorgsbehov, till exempel äldre, demenssjuka, personer med
en utvecklingsstörning eller psykiskt funktionsnedsättning eller
personer med behov av tillfällig hjälp.
I Värnamo stad finns fem stycken äldreboenden. Det finns
även äldreboenden i Rydaholm, Forsheda och Bredaryd. Utöver
äldreboenden finns demensboende, grupp- och
servicebostäder samt korttidsvistelse. Dessa finns fördelade
i ovan nämnda tätorter samt en servicebostad i Horda.
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Värnamo sjukhus är ett akutsjukhus beläget i sydvästra delen

av Värnamo stad. Sjukhuset är ett länsdelssjukhus i Jönköpings
läns landsting. Runt 85 000 personer bor i sjukhusets
upptagningsområde. Det består av kommunerna Gislaved,
Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo. Värnamo sjukhus har en så
kallad länsverksamhet inom njursjukvård. Det innebär att alla
personer som får njursten och bor någonstans i Jönköpings län
tas emot och behandlas på Värnamo sjukhus. Värnamo
sjukhus är ett utbildningssjukhus vilket innebär att varje termin
tas praktikanter emot i form av studenter och elever som utbildar
sig till olika vårdyrken.

8.3. Skolor
(för-, grund-, gymnasie- och övrig
utbildning)
Förskola är en egen skolform med egen läroplan för barn
mellan 1-5 år, den regleras av skollagen och arbetar utifrån en
egen läroplan. Förkoleklassen är en egen skolform för barn som
fyller 6 år, den regleras av skollagen och arbetar utifrån den
läroplan som även gäller för grundskolan. Grundskolan omfattar
årskurs 1-9, barn/elever i åldern 7-16 år. Fritidshem
kompletterar utbildningen och erbjuder de barn i åldern 6-13 år
som har omsorgsbehov, en möjlighet till lärande, rekreation och
en meningsfull fritid.
I Värnamo kommun förekommer det kommunala, självständiga
entreprenader och privata förskolor. Utöver i Värnamo stad och
de större tätorterna Rydaholm, Bor, Forsheda och Bredaryd förekommer förskolor i tätorterna, Lanna, Fryele, Gällaryd, Horda,
Hånger, Kärda, Tånnö och Åminne.
I Värnamo kommun finns 19 grundskolor och en
grundsärskola som är spridda geografiskt över hela kommunen.
Det finns 6 stycken grundskolor i Värnamo stad och i varje större tätort. I hög grad relativt andra kommuner har även många av
de mindre landsbygdsorterna i kommunen en grundskola, i översiktsplanen kallade landsbygdsskola. I Tånnö, Kärda, Hånger,
Horda Gällaryd samt Fryele finns landsbygdsskolor. Utöver i
Värnamo stad finns högstadieskolor även i Bor och i Forsheda
Värnamo kommunens gymnasieutbildningar finns på
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Läs om kommunens ställningstaganden kring offentlig service
i planeringsstrategierna, Med
fokus på skola & utbildning sid
36 och Omsorgsfull, trygg &
hälsosam kommun sid 38

Finnvedens gymnasium. Här studerar närmare 1 200 elever
både från Värnamo kommun men även från grannkommunerna.
Det finns sex olika högskoleförberedande program och
yrkesprogram där teori varvas med praktik ute på företag.
I gummifabrikens lokaler bedriver Campus Värnamo sin
verksamhet. Utbildningarna som erbjuds här är på
högskole- eller yrkeshögskolenivå. År 2017 gick 350 studenter
de 9 utbildningar som erbjuds med ambitionen om att det i
framtiden både ska bli fler studenter och fler utbildning . Alla
kurser och utbildningar som finns styrs av efterfrågan och
bygger på nära samverkan mellan näringsliv, akademi och
offentlig sektor.
I Värnamo finns även en folkhögskola. Värnamo folkhögskola
erbjuder kurser på grundskole-, gymnasie- och eftergymnasial
nivå. Folkhögskolan har plats för cirka 200 studenter på fem
olika kurser.

8.4. Kulturmiljöer
Kulturmiljöernas värden i kommunen har en stor spännvidd.
Värnamo ligger i en gammal kulturbygd som är rik på
fornlämningar, värdefulla odlingslandskap och kulturhistoriskt
intressanta bebyggelsemiljöer.

Läs om kommunens ställningstaganden kring kulturmiljöer i
planeringsstrategin, Bevara &
utveckla kulturmiljön sid 32.

Värnamo kommun har en kulturmiljöinventering från 2000,
Värt att värna. Kommunen tar för närvarande fram en
Kulturmiljöplan och intentionen är att inventeringen kommer
att biläggas planen. Kommunens landskapskaraktärisering som
kortfattat finns beskrivet i detta underlags kapitel 2 Utgång punkter och Möjlighet, 2.8 Värnamos delar, kan med fördel
användas som ett underlag vid planering och lovgivande utifrån
kulturmiljöperspektiv.
Det finns ett 12 områden av riksintresse för kulturmiljövård i kommunen. Det är riksantikvarieämbetet (RAÄ)
som avgör vilka områden som är av riksintresse. Finnvedens
folkland, Hindsen och Källunda-Åminne samt Rydaholm är de
riksintressen som berör stora ytor i kommunen. Getaryggarna är
ett långsträckt intresse, en gammal väg med tillhörande
bebyggelse. Se kapitel Riksintressen för beskrivning av
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respektive riksintresse.

Fornlämningar har ett starkt kulturhistoriskt skydd i svensk

lag sedan 1600-talet. Fornlämningar definieras som lämningar
efter människors verksamhet under forna tider som har
tillkommit genom äldre tiders bruk och som är varaktigt
övergivna. Det är förbjudet enligt lag att utan tillstånd ändra
eller skada en fornlämning. Länsstyrelsen beslutar om
möjligheten att göra ingrepp i fornlämningar efter arkeologisk
undersökning och dokumentation. Ett fornminnesregister har
kontinuerligt förts av Riksantikvarieämbetet, där nya
fornlämningar registrerats. Registret används av kommunen som
planeringsunderlag.
Det finns 3 byggnadsminnen utpekade enligt
kulturminneslagen i kommunen. Hörle herrgård, Eds herrgård
och Moens gård är byggnader med synnerligen kulturhistoriskt
värde.

Regionalt kulturminnesvårdsprogram, är bland annat en

kommunvis inventering av kulturmiljöer av regional betydelse
framtagen av länsstyrelsen i Jönköpings län 2001.
Kulturhistoriska industrimiljöer i Jönköpings län är ett annat
planeringsunderlag för bland annat kommunerna i länet utgivet
av länsstyrelsen i Jönköping, 1998.

8.5. Övrig kulturell bebyggelse
Gummifabriken har flera olika funktioner och en av dessa är
som kommunens kulturhus och biograf. Vandalorum som
ligger strax sydost om Värnamo stad är ett museum för regional,
nationell och internationell samtidskonst och design.
I Värnamo stad finns Stadsbiblioteket som är förlagt till
Gummifabriken och biblioteket på Vråen. I kommunen finns
även bibliotek i Bor, Bredaryd, Forsheda och Rydaholm.
Utöver dessa finns det även ett mobilt bibliotek, bokbussen som
kör enligt en turlista runt till olika orter i kommunen.
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8.6. Regleringar
I huvudsak är alla större och mindre tätorter och landsbygdsorter
detaljplanelagda med många detaljplaner (DP) i olika
omfattning och ålder. Det finns tre mindre orter i kommunen
som inte är detaljplanelagda, Fryele, Gällaryd och Ohs.
Detaljplanelagd mark förekommer även på landsbygden och då
främst i samband med större sjöar och med bostad- eller
fritidshusbebyggelse som ändamål. Sådana detaljplaner
förekommer invid Ruskens östra strand, Hindsens östra strand,
Hindsekind, Furens östra strand Lagmansryd, utefter Vidösterns
stränder samt invid Annebergs-sjön.
För Värnamo stad förekommer i centrala lägen en äldre
stadsplan från 1924, gamla 3:an. På grund av planens strategiska
läge föreligger det ett stort behov att se över den.

Områdesbestämmelser (OB) föreligger för

Kulturmiljövårdsriksintresset för Hindsen, planen berör ett
större område nordväst om sjön Hindsen, uppdelat i två och
reglerar framför allt ny bebyggelse. Det finns även
områdesbestämmelser för området, Stomsjö deponi och motorsportbanan, söder om 27:an och strax sydväst om Värnamo stad.

Fördjupade översiktsplaner(FÖP) antagna i

kommunfullmäktige efter 1970 finns för Värnamo, Bor,
Bredaryd, Forsheda, Horda, Hånger, Lanna, Nydala och Ohs.
För Rydaholm saknas idag gällande FÖP. För de större
tätorter, Rydaholm med Horda, Bor och Bredaryd med Lanna
har samråds- och i vissa fall utställningshandlingar tagits fram
under åren mellan 2000-2012 men planprocessen har avstannat
och dessa är inte antagna.
För Rydaholm och flera mindre orter har koncept för
fördjupning av översiktsplanen och områdesplaner upprättats men inga är antagna i kommunfullmäktige. För tätorterna
Forsheda och Lanna föreligger det mer moderna fördjupningar
antagna i kommunfullmäktige, från 2009 för Forsheda och för
Lanna från 2000. Den fördjupade översiktsplanen för Värnamo
stad är ifrån 2006 och det föreligger stora behov av att
aktualisera den bland annat på grund av det rådande
bebyggelsetrycket och då staden i många delar har ”växt ur”
planen.
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I förarbetena till plan- och bygglagen framgår det att vid en bedömning av vad som ingår i begreppet sammanhållen
bebyggelse måste hänsyn tas till flera faktore , t ex antal hus,
deras storlek, användning och gruppering, miljöns
kulturhistoriska värde samt måste brand- och säkerhetsrisker
vägas in. Möjligheten till befrielse från bygglov är något
begränsad inom sammanhållen bebyggelse där grannintressen
eller allmänna intressen kan behöva beaktas.
Tillämplig av sammanhållen bebyggelse är en tolkningsfråga.
I Jönköping har tolkning av sammanhållen bebyggelse gjorts av
en kommunövergripande grupp.
Sammanhållen bebyggelse utgörs i
regel av 10-20 hus, men även områden med minst tre hus på två tomter
kan utgöra en sammanhållen bebyggelse.
Värnamo kommuns tolkning är att
bygglovsplikt inom sammanhållen
bebyggelse ska tillämpas vid
generellt 10 bostadshus eller flera,
samt att inom sammanhållen
bebyggelse, som omfattas av färre
bostadshus, där det finns förhöjd
brand- och säkerhetsrisk samt
allmänna intressen som hänsyn till
landskapsbilden eller omgivande
miljön (kulturhistoriskt värdefulla
miljöer etcetera), kan bygglovsplikt
inträda utifrån dess omfattning och
art.

Värnamo stad

Bibliotek
Värnamo sjukhus med vårdcentral

¥

Vårdcentral
Äldreboende och gruppbostäder
Gymnasieskolor
Grundskolor
Förskolor

Kartan visar läget av offentlig service i kommunen.

Fritids
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Kulturmiljöer, fornlämningar & regleringar

Kyrkobyggnader
Större bebyggelsegrupper, >25 hus
Fornlämningar
Boplats/Bytomt
Gravar/Gravfält
Fossil åker
Övriga fornlämningar

Kulturmiljöer

_
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¥

Detaljplan
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Områden med FÖP
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9. Kommunikation

GODA
KOMMUNIKATIONER
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Läs om kommunens ställningstaganden kring kollektivtrafik i
planeringsstrategin, Ett balanserat trafiksystem sid 57.

9.1. Kollektivtrafik
Kollektivtrafiken inom Värnamo kommun utgörs av ett system
av tåg- och busstrafik. För den regionala kollektivtrafike
ansvarar Jönköpings Länstrafik AB (JLT). Länets
kommuner och Region Jönköping är ägare till länstrafikbolaget
och samverkar med bolaget vid planering av trafiken.
Utöver tåglinjer, regionalbussar, snabb-bussar, stadsbussar
erbjuder även JLT så kallad anropstyrd trafik, närtrafik. Om
du bor på landsbygden utanför en tätort och har längre än 1 km
till närmaste hållplats för linjetrafik kan man vara berättigad att
nyttja närtrafik för vissa reso .
De mest trafikerade regionala busslinjerna ä , R 201
Gislaved-Värnamo och R 202 Gislaved-Gnosjö-Värnamo. R 133
trafikerar linjen mellan Jönköping och Värnamo och R 273
Värnamo Ljungby. Dessa två sträckor trafikeras även av
snabb-buss, R 873 till Ljungby och R 520 till Jönköping. R 270
trafikerar linjen mellan Värnamo och Rydaholm.
Vissa av busslinjerna, har låg kostnadstäckning på grund av ett
litet underlag och har av lönsamhetsskäl ifrågasatts under lång
tid. Busslinjen till Ohs har lagts ner men även R 275
Värnamo-Dannäs är nedläggningshotad av denna anledning.
Kommunen trafikeras av tre olika tåglinjer; Jönköping
Värnamo-Växjö, Nässjö-Värnamo-Halmstad, och GöteborgKalmar och Karlskrona (Kust- till kustbanan). SJ AB trafikerar
Göteborg-Kalmar och Karlskrona. På linjens sträcka mellan
Värnamo-Växjö tillkommer även tågtrafik för J T.
Regionaltrafik och länstrafikbolagen, däribland T trafikerar
sträckorna Jönköping-Värnamo(Vaggerydsbanan) som är en del
av linjen Jönköping-Värnamo-Växjö och NässjöVärnamo-Halmstad. Regionaltrafiken som trafikerar dessa linje
ingår i de så kallade Krösatågen.

Läs om kommunens ställningstaganden kring gång och
cykeltrafik i planeringsstrategin,
Ett balanserat transportsystem
sid 57.

9.2. Cykel- och gångväg
Rydaholm, Bor, Värnamo, Bredaryd, Lanna, Kärda och Forsheda
har i större och mindre utsträckning utbyggda cykel- och gångvägar. Utanför tätorterna är utbyggnadsgraden liten. Det finns
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idag utbyggd cykelväg till Tånnö och i stora delar till Åminne
och Hånger.
Jönköping Region har för ambition att lyfta cykelvägsfrågan
genom att ta fram en regional cykelplan som ska ligga till grund
för kommande investeringar i den regionala transportplanen.
Inför det arbetet har regionen låtit ta fram ett underlag som
beskriver nuläget samt lämpliga vägsträckor där investeringar i
infrastruktur kan ge största möjliga nytta, Underlag till
Cykelplan Region Jönköping. I underlaget pekas sträckor i
regionen med potential för cykelväg utmed statligt vägnät ut.
För Värnamo kommuns del är sträckorna Värnamo-Hörle,
Värnamo-Bor, Värnamo Forsheda och Forsheda-Bredaryd
utpekade.

9.3. Järnväg

Läs om kommunens ställningstaganden kring järnväg i planeringsstrategin, Utveckla noder
och stråk sid 66.

I Värnamo möts tre järnvägslinjer, två länstrafikjärnvägar som
bland annat förbinder Värnamo med Jönköping, Halmstad och
Nässjö, och en stomnätsjärnväg som förbinder Värnamo med
Göteborg i väster och Karlskrona och Kalmar i öster. Den
sistnämnda är en viktig matarbana för södra stambanan och i
knutpunkten Alvesta når Värnamo den norr- och södergående
tågtrafiken på stambanan. Därav är kommunens
järnvägsförbindelse till grannkommunen Alvesta av stor
betydelse.
Trafikverket är mycket restriktiv när det gäller
Järnväg
ny exploateringar intill järnvägar. Ett generellt byggnadsfri zon på 30 meter från
spårmitt gäller. För byggnation och ytor där Länsjärnväg
människor vistas tillfälligt (exempelvis parkering, garage, park eller grönområde) kan ett
avstånd på 15 meter från spårmitt godtas.
Länsjärnväg
Det är enbart kust- till kustbanan som idag trafikeras med transporter av farligt gods
De järnvägar som går genom kommunen är
följande:

Sträcka
HalmstadNässjö (HNJ)
VärnamoJönköping
(Vaggerydsbanan)

Stomnätsjärnväg GöteborgKalmar/Karlskrona (Kust
till kustbanan)
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Stop i
Övrigt
kommunen
Värnamo,
Forsheda och
Bredaryd
Värnamo

Riksintresse

Rydaholm,
Bor, Rörstorp
och Värnamo
station

Riksintresse,
enkelspår,
elektrifierat.
Farligt gods.

I Regional transportplan, Jönköpings län 2014-2025

redogörs sammanfattande beskrivningar av de åtgärder som
berör länet. Åtgärder finns omnämnda för banan mellan
Jönköping och Värnamo vilka ska leda till minskad restid och
ökad trafikförutsättning. Bland annat en hastighetshöjning till
140 km/h mellan Vaggeryd och Värnamo.
Sveriges första höghastighetsjärnväg ska gå från Stockholm
till Göteborg, två timmar och från Stockholm till Malmö på två
och en halv timme är målet. Den nya järnvägen är viktig för de
tre storstäderna, men den kommer också att leda till ökat
bostadsbyggande och tillväxt i många kommuner längs sträckningarna där Värnamo kommun är en av de berörda
kommunerna. Sverigeförhandlingen har regeringens
uppdrag att möjliggöra ett snabbt genomförande av projektet
och att ta fram förslag till principer för finansiering, en
utbyggnadsstrategi samt hitta lösningar för spår och stationer.
Sverigeförhandlingens uppdrag ska vara slutfört och redovisat
vid utgången av år 2017. I Sverigeförhandlingen har Värnamo
avtalat om en perifert stationsläge öster om staden samt om en
utbyggnad av 1770 bostäder fram till 2035.
Trafikverket har i uppdrag av regeringen att planera för
utbyggnad av höghastighetsjärnväg på sträckorna,
Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö. För sträckorna
har två åtgärdsvalsstudier (ÅVS) gjorts i enlighet med
Sverigeförhandlingens utpekade stationsorter. Trafikverket
genomför för närvarande en ÅVS gällande den för Värnamo
aktuella sträckan och denna förväntas att bli klar under 2018.
Om regering och riksdag fattar beslut om att gå vidare med hela
eller delar av höghastighetsjärnvägen i, Nationell plan för
transportsystemet 2018-2029, så startar Trafikverkets arbete
med järnvägsplaner. I remissen för den nationella planen så är
inte delsträckan mellan Jönköping-Hässleholm prioriterad och
med den finansieringsmodellen och den utbyggnadsordning man
föreslår kan det komma att dröja många år innan höghastighetsbanan byggs ut för den för Värnamos del avgörande sträckan.

9.4. Väg
Beroende på väghållaransvaret indelas vägarna i allmänna och
enskilda vägar. För de allmänna är det staten och i vissa fall
kommunen som är väghållare. Väghållare för enskilda vägar kan
vara kommunen, vägföreningar/vägsamfälligheter eller
fastighetsägare. Gatunätet i Värnamo stad ansvarar kommunen
för medan i övriga tätorter i kommunen ansvarar olika
vägföreningar.
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Viktiga vägar för kommunen är:
Vägnamn

Sträcka

Byggnadsförbud

Primär väg RiksFunktion- Övrigt
farligt gods intresse ellt
prioriterat
vägnät
Ja
Ja
Ja

Europaväg 4
(E4)

MalmöStockholm

Utökat
50 m

Riksväg 25

Halmstad-Kalmar

30 m

Ja

Ja

Ja

Riksväg 27

KarlskronaGöteborg

30 m, på
Ja
delar av
sträckan
bl a förbi
Värnamo
stad, utökat
till 50m

Ja

Ja

Väg 127

VärnamoSävsjö

30 m

Ja

Ja

Väg 151

VärnmoGnosjö

30 m

Ja

Väg 152

BredarydSkillingaryd

12 m

Ja

Väg 153

Bredaryd Smålandsstenar

30 m

Väg 846

VärnamoJönköping

12 m

Ja

Ja

Utan länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att uppföra byggnader, göra
tillbyggnader eller utföra andra anläggningar/åtgärder som kan inverka
menligt på trafiksäkerheten inom ett givet avstånd från vägområdet, enligt
väglagen §47. Generellt förbudsområde är 12 meter. Länsstyrelsen kan, om
det är nödvändigt med hänsyn till trafiksäkerheten, föreskriva att avståndet
ökas, dock högst till 50 meter. För rådande avstånd rörande Värnamo kommun se tabell ovan.
Riksväg 27 sträcker sig mellan hamnstäderna Karlskrona och Göteborg
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Ja
Ja

Berör endast i liten
utsträckning kommunen
Tangerar eller har
sin sträckning genom de flesta större
tätorter i kommunen. Förbifart Bor.
Väg omfattas av
Trans SEB, internationellt samarbete
kring kommunikation.

Läs om kommunens ställningstaganden kring vägar i planeringsstrategin, Utveckla noder
och stråk sid 66.

och är ett viktigt transportstråk som knyter samman de sydöstra
och västra delarna av Sverige. Arbetspendlingen är omfattande,
mellan Värnamo och omgivande tätorter och ett ökande pendlingsutbyte med Växjö. Vägen passerar genom Bors samhälle
och förbi Voxtorps kyrka vilket medför störningar i boendemiljön, en barriär för tätorten. I Regional transportplan, Jönköpings
län 2014-2025 ingår förbifart Bor och 147 miljoner har avsatts
för åtgärden, vidare nämns i planen att man under planperioden
får svårt att både inrymma återbetalning av förskotteringen av
väg 151 samt ett färdigställande av riksväg 27 förbi Bor under
planperioden. Under perioden 2017–2019 kommer Trafikverket
att upprätta en vägplan för väg 27 förbi Bor. Syftet med vägplanen är att planera vägens utformning med de försiktighets- och
skyddsåtgärder som behövs med hänsyn till vägens påverkan på
omgivningen. Planen planeras att fastställas under 2019. Förbifarten planeras väster om Bor och öster om Voxtorps kyrka.

9.5. Flygtrafik
Höga objekt kan påverka flygsäkerhet och tillgänglighet kring
flygplatser men även påverka navigationsanläggningar för
luftfarten i områden långt från flygplatsen. Innan ett högt objekt
uppförs ska alla berörda inom luftfarten ges möjlighet att yttra
sig. Detta gäller för både fasta objekt såsom byggnader, master,
vindkraftverk och tillfälliga föremål, till exempel byggnadskranar. Som högt objekt räknas föremål som är 20 meter eller
högre.
De som kan komma att ha synpunkter på ett högt objekt i
relation till luftfart är för Värnamo kommuns del
Luftfartsverket (LFV), Trafikverket och Försvarsmak-

ten. Värnamo kommun är dessutom berörd av MSA-ytorna
för Växjö och Jönköpings flygplatser varvid dessa även ska
höras vid planering av höga byggnader eller anläggningar.
I de fall det förekommer behov av flyghinderanalys ska en
sådan genomföras och skickas till berörda flygplaste .
Läs om kommunens ställningstaganden kring tele- och
datakommunikation i planeringsstrategin, Kapacitetsstark,
tillförlitlig och väl utbyggd
kommunikation sid 55.

9.6. Tele- och datakommunikation
I framtiden kommer många av våra välfärdstjänster att vara
beroende av den digitala infrastrukturen. Till exempel kommer
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sannolikt en stor del av vården att ges på distans. Regeringen har 2016, formulerat en bredbandsstrategi, Sverige helt
uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi, som handlar om tillgång till
bredband både i och utanför hemmet och arbetet, för alla.
I regeringens nya bredbandsstrategi finns tydliga mål för alla medbo gare och
företag i Sverige. De viktigaste målen i strategin är följande:
År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband
om minst 100 Mbit/s.
År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet.
År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband.
Tele- och datakommunikation tillhandahålls främst av privata företag.
Elektroniska kommunikationer (bredband) är samtidigt ett allmänt intresse
enligt plan- och bygglagen. Tillgången till elektroniska
kommunikationstjänster blir allt viktigare och är en förutsättning för delaktighet i samhället och den digitala infrastrukturen är lika viktig för samhällets
utveckling som övrig infrastruktur. För de personer eller företag som finns
på landsbygderna är tillgången till fiber minst lika viktig som i tätorterna. Att
ha tillgång till bredband som är snabbt och pålitligt är således oumbärligt för
landsbygdernas utveckling och attraktivitet.
Tele- och datakommunikation genom fiber i Värnamo kommun tillhandahålls
främst av det kommunägda bolaget Värnamo energi AB. Värnamo energi AB
fibernät ägs av bolaget vilket gör att kommunen har god kontroll över nätet.
Det finns även andra privata fibernätsägare såso Telenor, Telia och IP-only,
verksamma i kommunen men dessa förser främst några specifika och egna
anläggningar.
För den mobila bredbandstäckningen, 3G och 4G i kommunen svarar ungefär
9 olika operatörer. Telia Sonera AB har aviserat att kopparnätet på
landsbygden ska läggas ned. Den fasta telefonin försvinner och därmed även
bredbandsanslutning via ADSL. Utbyggnaden av 4G-näten har gått snabbt
och i dag kan nästan alla i Sverige få bredband via 4G-näten. Det finns dock
platser där det är särskilt viktigt med mobilitet men där täckningen i dag är
bristfällig i kommunen.
Utbyggnaden av fibernätet har kommit långt i Värnamo
kommun relativt andra likvärdiga kommuner. I Post och
Telestyrelsens, PTS senaste mätning 2017-03-20 når
fiberutbyggnaden i kommunen 84,2 % av alla hushåll och arbetsställen, för
tätorterna är utbyggnadsgraden cirka 91% och cirka 46% utanför tätort samt
för småorter.
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10. Riksintressen
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Mark- och vattenområden som är av nationell betydelse kan
pekas ut som riksintresse. Områden som är av riksintresse ska
skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada deras värden eller
försvåra möjligheterna att använda områdena för avsett
ändamål. Hushållningsbestämmelserna samt
riksintresseanspråken ska tillämpas vid tillståndsprövning enligt
miljöbalken. Även vid prövning i mål och ärenden enligt andra
lagar som plan- och bygglagen ska hushållningsbestämmelserna
tillämpas. De avgränsningar och värdebeskrivningar som har
tagits fram inför detta beslut ska vara till stöd vid dessa
prövningar.
Hushållningsbestämmelser har emellertid direkt verkan enbart
vid prövning av exploateringsföretag, som innebär en ändrad
markanvändning. Vid fortsatt markanvändning av hittillsvarande
slag har bestämmelserna endast en rådgivande funktion.
Miljöbalkens 1 kapitel anger i vilka fall
hushållningsbestämmelserna är tillämpliga. I en del fall räcker
varken dessa bestämmelser eller andra generella regler
(till exempel riktlinjer i kommunala översiktsplaner) för att
tillgodose skyddsbehovet i ett område som förklarats vara av
riksintresse. I sådana fall kan det bli aktuellt att skydda området
med stöd av miljöbalkens kapitel 7, det vill säga att avsätta
området som exempelvis naturreservat.
Naturvårdsverkets kartverktyg skyddad natur redogör för vilka
riksintressen, natura 2000 områden och naturreservat med mera
som berör Värnamo kommun.

Läs om kommunens ställningstaganden kring riksintressen
för kulturmiljövård i planeringsstrategin, Bevara & utveckla
kulturmiljön sid 32.

10.1. Riksintresse för
kulturmiljövård
Kulturmiljöer som bedöms inneha specifika, nationellt,
värdefulla värden regleras av miljöbalken som riksintresse för
kulturmiljövården. Enligt miljöbalken har riksintressen företräde
framför lokala och allmänna intressen i den fysiska planeringen,
vilket bl. a innebär att ett riksintresses värden eller betydelser
inte påtagligt får skadas eller förändras. De flesta riksintressen
har även kulturvärden av flera kategorie , ex. fornlämningar,
kulturlämningar, äldre byggnader och kulturlandskap.
Riksantikvarieämbetet har ansvaret för att besluta om områden
av riksintresse för kulturmiljövården och följande 12 områden i
kommunen har bedömt vara av riksintresse.
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1. Dannäs, värdebeskrivning: Herrgårdsmiljö kring Dannäs
säteri och sockencentrum med Bolmenbygdens äldsta kyrka
samt fornlämningar som tyder på en kontinuitet av bebyggelse
sedan yngre järnåldern.

2. Finnvedens folkland, värdebeskrivning: Centralbygd
och kärnområde i ett småländskt folkland med en tingsplats.
Öppet odlingslandskap med påtaglig koncentration av
fornlämningar, stenåldersboplatser (länets tätaste förekomst),
höggravfält och enstaka större högar. Ortnamn tyder på en centralortsfunktion. Byar med välbevarade 1800-talsbebyggelser
samt ett tidigare säterier med medeltida anor.
3. Getaryggarna, värdebeskrivning:

Kommunikationsmiljö, vägsträckning på s.k. getryggås med
fornlämningar och byar. Getryggås med rester av skilda tiders
vägsträckningar, omgivande odlingslandskap samt byarna
Slättöbrohult och Botilsbo med 1800-talsbebyggelse.

4. Hindsen, värdebeskrivning: Herrgårdslandskap med
koncentration av fornlämningar kring sjön Hindsen. Öppen
odlingsmark med skilda fornlämningstyper från bronsålder och
järnålder. Herrgårdarna Hindskind och Närbyholm med
bebyggelse från 1700- och 1800-talet.
5. Källunda – Åminne, värdebeskrivning:

Herrgårdslandskap kring Källundasjön med fornlämningar,
gårdar av medeltida ursprung samt lämningar efter Åminne bruk
från 1800-talet. Området karaktäriseras av odlingslandskapet
kring gårdarna Schdingsnäs, Åminne, Hökhult och Källunda
med omgivande ekbeväxta hagmarker och bokskogar samt flera
områden med fossil åkermark.

6. Nya Åminne, värdebeskrivning: Bruksmiljö, järnbruk
baserat på sjömalm från den närbelägna sjön Vidöstern med
behållen karaktär från 1900-talets början då anläggningen
uppfördes. Länets enda helt bevarade masugn med tidstypiska
gjuteribyggnader av tegel. Våghus, samtida bebyggelse av
kollada av trä samt disponentsvilla ingår bruksmiljön.
7. Nydala kloster, värdebeskrivning: Unik klostermiljö,

ruinerna efter Sveriges (jämte Alvastra) äldsta cistercienskloster
med ursprung från 1110-talet. Nydala kloster är unikt eftersom
det anlades fullständigt enligt ordensstiftelsens intention i ett

116 PLANFÖRSLAG-PLANERINGSUNDERLAG-KONSEKVENSBESKRIVNING

område avskilt från bebyggda trakter. Ruiner efter
konventsbyggnader, kyrkstall, kapell och två stenhus från
medeltiden. Nydala herrgård, med huvudbyggnad från 1790,
skapades ur delar av klostergodset.

8. Nästa – Kärda, värdebeskrivning: Fornlämningsmiljö,

koncentration av fornlämningar från bronsålder och järnålder
vilket manifesterar Kärda som länets högrikaste socken samt
en koncentration med 1800-tals bebyggelse. Fornlämningsbygd
mellan Nästasjön sjön Gunnen med flera höggravar från
järnåldern, bronsåldersrösen och stenåldersbosättningar.
Kyrkomiljö med kyrka, prästgård, skolhus och tiondebod från
1800-talet, kyrkstall och sockenstuga från år 1900.

9. Rydaholm, värdebeskrivning: Centralort i tiohärads

lagsaga med ett på lämningar efter skilda tiders
brukningsmetoder rikt odlingslandskap.1700-talskyrka med
bland annat märkligt medeltida försvarstorn från 1100-talet och
en medeltida vapensynplats ”Stora hålan” samt fornlämningar. I
området finns gårdstomte , hålvägar, odlingsrösen, terrasseringar
och fossila åkrar på olika tidsepokers markanvändning medan ett
tiotal gravfält tyder på en kontinuitet av bebyggelse från
järnålder till nutid.

10. Södra Vissö by, värdebeskrivning: Bymiljö med

samlad och välbevarad bebyggelse från 1800-talets senare del.
Odlingslandskapet är präglat av 1800-talets metoder av att
bedriva jordbruk. Bebyggelse med klungbytyp med man- och
fägårdsbyggnader av timmer. Välbevarade hagmarker och
slåtterängar. Skiftena omgärdas av välhållna stenmurar.

11. Sötåsa by, värdebeskrivning: Bymiljö, rik på

agrarhistoriska lämningar, representativ för den småländska
boskapsskötseln med få motsvarigheter i länet. Inägomark som i
storlek och utbredning motsvarar det tidiga i 1800-talets
ensädesåkrar. Lövängar och breda stengärdesgårdar som avdelar
skiftena av odlingsmarken. Opåverkade av senare tiders odlingar
finns sju parcelindelade åkeryto .

12. Vallerstad, värdebeskrivning: Herrgårdsmiljö med anor

från 1300-talet och enhetligt byggnadsbestånd från 1800-talets
senare del intill fornlämningar av järnålderstyp. Äldre
kulturpräglad vägsträckning i området.
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10.2.Riksintressen för naturvården
Områden av riksintresse för naturvård utgörs av ett urval av de
bästa exemplen på landskapstyper, naturtyper och andra
naturvärden som är karakteristiska för landets naturgeografiska
regioner. Naturvetenskapliga fakta och värderingar ska ligga till
grund för urvalet av områden. Avvägningar mot andra
markanvändningsintressen eller andra strategiska/politiska
avvägningar görs inte vid urvalet.
I Värnamo kommun finns 17 markområden, vilka är klassade
som riksintressen för naturvården enligt miljöbalken.

1. Dala mosse och Knekta mosse, värdeomdöme: Dala
mosse är genom sin speciella flora skyddsvärd. Det värdefulla
myrkomplexet består av högt värderade sluttande mossar och
svagt välvda mossar. Dala mosse innehåller dessutom olika
miljöer av laggar, kärr och smågölar som tillsammans utgör
ett sammanhängande område med mycket stora naturvärden.
På vissa håll finns värdefull kombination av fastmarkskog och
myr. Samtidigt som myren är representativ hyser den rariteter
som dytåg och myggblomster. Området har även ornitologiska
värden.
2. Draven, värdeomdöme: Sjön Draven utgör en mycket

viktig fågellokal. Här häckar ett flertal sjöfågelarter främst
änder, vadare och sothöns. Som rastlokal har Draven regional
betydelse. Draven har en kombination av slättsjöarter och
nordliga fågelarter som är unik. Vid sjön finns ett representativt
och välbevarat odlingslandskap med sötvattenstrandäng och
naturbetesmark i form av annan öppen utmark och
blandlövhage. Art- och individrika växtsamhällen med arter som
blåsuga, knägräs, borsttåg, nål- och loppstarr förekommer. Vid
Draven finns också värdefulla kärr av sanka typer som till största
delen är soligena.

3. Färjansö – Hångerlandet, värdeomdöme: Det äldre

odlingslandskapet inom området finns representerat genom
smala åkertegar, slåtterängar och hagmark/utmark. Detta har
särskild betydelse för förståelsen av odlingslandskapets
utveckling. Skogarna, strandsnåren och vassarna är enastående
viltbiotoper och torde ha få motsvarigheter. Bokskogarna är
värdefulla som rester av ett större sammanhängande
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Läs om kommunens ställningstaganden kring riksintressen för
naturmiljövård i planeringsstrategin, Naturmiljön som resurs
sid 104.

bokområde. Strandskogen på Hångerlandet är botaniskt
värdefull liksom beståndet av dvärgnäckros i Gorrsundet.

4. Gallnås, värdeomdöme: Representativt och välbevarat

odlingslandskap med slåtterkärr och hackslåttermark.
Naturbetesmarker finns i form av björkhage, öppen hagmark
och annan träd- och buskbärande hagmark. Art- och individrika
växtsamhällen med arter som slåttergubbe, svinrot, jungfrulin,
kattfot, ängsskallra och stagg.

5. Hindsen, värdeomdöme: Hindsen har ett högt naturvärde

med växter som globalt är sällsynta. Sjön har en hög
vattenkvalité även om en viss försurningspåverkan skett.
Hindsen är intressant ur hydrologisk och limnologisk synpunkt
då den är representativ för den oligotrofa klarvattensjön. Vid
Hindsens sydände ligger ängs- och hagmarksobjektet Vika och
Ingabo med ett representativt och välbevarat odlingslandskap
med annan öppen äng och naturbetesmarker i form av öppen
hagmark och blandlövhage. Intill sjön finns också ängs- och
hagmarksobjektet Rusarebo med representativ löväng. Objekten
har art- och individrika växtsamhällen med arter som smörboll,
stor blåklocka, slåttergubbe, backsippa, backnejlika och
jungfrulin. Store mosse, norr om Hindsen, utgörs i huvudsak av
välvda mossar. Bland annat finns här högt värderade
platåformigt välvda mossar.

6. Hemmershult och mader vid Ruskån, värdeomdöme:
Utmed Ruskån finns värdefulla kärrmade . Vid Hemmershult
finns ett representativt och välbevarat slåtterkärr och öppen
hagmark. Art- och individrika växtsamhällen förekommer med
arter som slåttergubbe, spikblad, jungfrulin, darrgräs, starrarter
och slåtterfibbla

7. Hjälmsänga, värdeomdöme: Vid Hjälmsänga finns ett

representativt och välbevarat odlingslandskap med hackslått och
naturbetesmarker i form av blandlövhage, öppen hagmark och
ekhage. Art- och individrika växtsamhällen med arter som
darrgräs, solvända, smörbollar, svinrot och grönvit nattviol.

8. Högakull, värdeomdöme: Välbevarad löväng. Art- och
individrika växtsamhällen med arter som svinrot, solvända,
ängsskallra och darrgräs.
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9. Källunda – Åminne, värdeomdöme: Området

Källunda-Åminne har höga bokskogs- och sumpskogsvärden.
Förekomsten av nyckelbiotopstypen grova ädellövträd med en
värdefull kryptogamflora är stor i området. Genom den höga
variation och mångformighet som finns i området lever många
växt- och djurarter här. Området är med sina bokbestånd, gamla
ekar och sin kulturhistoriskt intressanta bygd ett vackert område
med stora värden som strövområde.

10. Labbramsängen, värdeomdöme: Området domineras

av en stor alsumpskog med inslag av gran och björk. I sumpskogen förekommer en serie källkupoler uppbyggda av järnockra.

11. Lagan nedströms Hörledammen, värdeomdöme:

Lagans meandrar och delta utgör ett exempel på en
pågående landskapsbildande geologisk process. Här finns både
erosions- och ackumulationsformer genom meanderbildning på
ett flodplan samt en deltabildning. Området är också av vikt för
tolkningen av isavsmältningen genom sandurbildning och
dödislandskap. Lagans meandrande lopp har också stor
betydelse för landskapsbilden.

12. Loftås, värdeomdöme: Representativt och välbevarat

odlingslandskap med hackslåttermark och naturbetesmarker med
öppen hagmark och blandlövhage. Art- och individrika
växtsamhällen med arter som svinrot, slåttergubbe, ängsskallra,
granspira, stagg, ormrot och knägräs.

13. Slättö sand, värdeomdöme: Slättö sand är ett av södra
Sveriges mest intressanta område med inlandsdyner. Området
är förhållandevis stort och välbevarat. I området finns fler
ovanliga och sällsynta insektsarter (ex. Lestica subterranea och
Methoca ichneumonides) som man annars finner vid kusternas
sanddynstränder. Området har stor betydelse för faunan och är
också geologiskt intressant.
14. Stammaderna, värdeomdöme: Stammaderna utgör ett

värdefullt våtmarksområde i form av mad vid vattendrag.
15. Store Mosse, värdeomdöme: Store mosse nationalpark
är Sveriges största högmosse och landets största myrmarksområde söder om Lappland. Myrkomplexet består av högt värderade
mossekomplex, svagt välvda mossar, sluttande mossar,
platåformigt välvda mossar. Stora arealer täcks också av
värdefulla topogena kärr samt en del bevuxen sjö.Store mosses
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storlek, mångformighet och omväxlande karaktär av högmosse,
kärr och öppna vattenytor gör området ytterst betydelsefullt för
floran och faunan. Området är botaniskt, geologiskt,
hydrologiskt, limnologiskt och ornitologiskt intressant. Store
mosse har troligen Sveriges tätaste population av trana.
Komplexiteten ger sammantaget mossen stora ekologiska
värden.

16. Sötåsa, värdeomdöme: Sötåsa har ett småskaligt

odlingslandskap som visar på äldre tiders brukningsmetoder. De
äldre odlingslandskapen utgör en viktig del i vår historia och är
viktiga för förståelsen av landskapets utveckling. Sötåsa är
också intressant för studier av äldre jordbruks ekologi. I
Sötåsa finns representativa och välbevarade hackslåttermarker
och lövängar. Almlav förekommer. Naturbetesmarker finns i
form av björkhage, blandlövhage och öppen hagmarker. Art- och
individrika växtsamhällen med arter som stor blåklocka,
slåttergubbe, svinrot, slåtterfibbla, prästkrage och jungfrulin

17. Ingabomossen, Älmhultamaden och våtmark Os,
värdeomdöme: Ingabomossen med omgivande myrar är

värdefullt som topogent kärr och svagt välvd mosse. Området
har höga värden på grund av ostördheten och orördheten i
området. Älmhultamaden består av breda högt klassade mader
kring bäcken.

18. Trälsbomossen, värdeomdöme: Mosaikartat och mång-

formigt våtmarkskomplex bestående av sluttande och svagt
välvda mossar, sumpskog och topogent kärr.

10.3.
Läs om kommunens ställningstaganden kring skyddad natur
i planeringsstrategin, Naturmiljön som resurs sid 104.

Naturreservat

I Värnamo finns 19 stycken områden som utgörs av
naturreservat. 18 stycken naturreservat förvaltas av länsstyrelsen
i Jönköpings län och så finns även ett kommunalt naturreservat,
Lundsbo som ägs och förvaltas av Värnamo kommun.

1. Bodaberg i Hånger, värdebeskrivning: Risskog med
raviner. I Bodaberg finns flera arter av mossor och lav .
Terrängen är kuperad med flera raviner i området

2. Bokedungen i Dannäs, Värdebeskrivning:

Bokskogsområde med riktigt gamla och grova bokar,
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medelgamla bokar till unga bokplantor. I området finns
rödlistade signalarer av lavar och mossor. Här finns flera arter a
fladdermus, även den ovanliga fladdermusarten barbastel

3. Brunnstorp i Nydala, värdebeskrivning:

Äldre herrgårdslandskap med åkerlyckor, betesmarker. Ädelskog
med inslag av jätteträd och grova ekar.

4. Draven i Bredaryd, delas med Gislaved och Gnosjö,
värdebeskrivning: Fågelsjö med strandängar. Sjön är en

viktig häcknings- och rastlokal för en lång rad fåglar.

5. Färjansö, i Tånnö, delas med Ljungby,
värdebeskrivning: Mad, bokskog och klibbalstrandskog.

Friluftsliv i området med bad, båtsport och naturupplevelser. På
ön i sjön Vidöstern finns även ett rikt fågelliv och flera gaml
ängslador med högt kulturvärde.

6. Gåeryds rasbranter i Nydala, värdebeskrivning:

Området består av en rasbrant med ädellövskog. Reservatet är
rikt på örter och fåglar.

7. Högakull i Gällaryd, värdebeskrivning:

Området domineras av ängsmarker och är rikt på örter och
fågelarter.

8. Kroppsjön i Rydaholm, värdebeskrivning:

Igenväxande våtmark. Sjön är nu kraftigt igenvuxen men det
finns beslut att området ska restaureras för att åter bli en viktig
fågelsjö.

9. Labbramsängen i Rydaholm, värdebeskrivning:

Labbramsängen utgör en av de sista större sumpskogarna som
bevarats i länet. Marken består av mineralrika jordar som på
flera håll genomsilas av vatten. Artrik flora med fler krävand
arter av mossor och svampar. Ett ovanligt inslag är de välvda
källkupolerna.

10. Moens naturskog i Gällaryd, värdebeskrivning:

Natururskog, i naturreservatet får skogen sköta sig själv. När ett
träd faller omkull av ålder och vind tas det om hand av skogens
egna nedbrytare.
11. Rusarebo i Voxtorp, värdebeskrivning: Rusarebo
löväng vid stranden på östsluttningen till sjön Hindsen. Inslag
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av ädellövskog. Äldre inägomark med en torplämning. Delar av
reservatet sköts genom årlig slåtter.

12. Skilsnäs i Tånnö, delas med Ljungby,
värdebeskrivning: På halvön Skilsnäs växer ädellövskog i

olika åldrar och nedbrytningsstadier. Här finns ett rikt fågelliv
och området är värdefullt för lavar, mossor, insekter och
svampar.

13. Slättö sand i Torskinge, värdebeskrivning: Reservatet
utgör ett av Sveriges största flygsandfält i inlandet. I området
finns sällsynta arter av insekter och svampa .
14. Stora Grönlid i Rydaholm, värdebeskrivning:

Ädellövskog med inslag av jätteträd av ek och bok finns
fortfarande kvar från en mer öppen period med slåtter- och
betesmarker. På marken växer ovanliga mossor och lavar. I
området finns även flera skyddsvärda fågelart .

15. Södrabo bokskog i Voxtorp, värdebeskrivning: De

östra delarna är bevuxna med gamla bokskogar med förekomst
av stående och liggande död ved. Den västra delen av reservatet
har tidigare varit inägomark, åker, äng eller hagmark. I västra
delen av reservatet finns även en registrerad fornlämning

16. Vinsta i Dannäs, värdebeskrivning: Frodig äldre

lövskog vid Bolmens strand. Det finns grova träd, gamla träd,
hålträd, träd som tidigare har varit hamlade samt död ved, värdefulla för insekter och fåglar. Här finns flera arter av fladdermu
även den ovanliga fladdermusarten barbastell

17. Åminne i Kärda, värdebeskrivning: Fornåkermarker

och äldre bebyggelselämningar, mellan sjöarna omges finns spår
av äldre odlingsmark, våtmarker, löv- och blandskog. I området
finns flera fornlämning .

18. Årån i Voxtorp, värdebeskrivning: Å med forssträckor

och kvillområden. De variationsrika vattenmiljöerna längs Årån
skapar livsrum för mängder av växter och djur.

19. Lundsbo bokskog i Voxtorp, kommunalt
naturreservat, värdebeskrivning: Bokskog med stora

värden för rödlistade arter av lavar och insekter. Kulturmiljö
med torp, inägomark och ett biologiskt kulturarv.
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10.4.

Natura 2000

Natura 2000 är EU:s nätverk av värdefull natur. I Värnamo finns
22 stycken områden som utgör riksintressen för Natura 2000.
För en beskrivning av vilka de är och i vilket syfte de är
skyddsvärda följer en liten beskrivning för varje enskilt område.

1. Dala- och Knekta mosse, bevarandesyfte: Området har
mycket höga värden knutna till en storslagen öppen högmossen
med dess olika naturtyper och rika fågelliv. Dala- och Knekta
mosse bidrar på bästa sätt till gynnsam bevarandestatus på
biogeografisk nivå för förekommande naturtyper och arte .

2. Draven, bevarandesyfte: Området är en viktig och

artrik fågellokal som hyser hög biologisk mångfald. I Draven
finns ett stort antal fåglar upptagna i EU:s fågeldirektiv och
området har betydelse för det långsiktiga bevarandet av dessa
arter.

3. Drömminge, bevarandesyfte: Området har mycket höga

värden knutna till slåtterängar i låglandet, vilken är en naturtyp
med stor betydelse för hotade artgrupper såsom slåttergynnade
kärlväxter, fjärilar och vildbin. I ängen växer även den rödlistade
granspiran.

4. Färjansömaden, bevarandesyfte: Området har mycket

höga naturvärden knutna till fuktäng.

5. Gallnås, bevarandesyfte: Odlingslandskapet i och kring

Gallnås är troligtvis länets säkraste lokal för barbastell, som är
rödlistad inom EU såväl som nationellt och endast har få kända
lokaler i länet. Området har även mycket höga värden knutna
till naturtyperna silikatgräsmark, fuktängar, trädklädd betesmark
och slåtterängar i låglandet. Silikatgräsmark är en prioriterad
naturtyp inom EU och ett hotat markslag även inom landet.
Slåtterängar låglandet är värdefulla för många hotade artgrupper,
t.ex. slåttergynnade kärlväxter, fjärilar och vildbin. Hävdade
fuktängar är betydelsefulla för ett flertal arter t.ex. den rödlistade
granspiran som är funnen i området. Trädklädd betesmark med
äldre solbelysta ekar och hamlade träd är viktiga för den
biologiska mångfalden av en stor mängd arter, inklusive
barbastell.
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Läs om kommunens ställningstaganden kring skyddad natur
i planeringsstrategin, Naturmiljön som resurs sid 104.

6. Gåeryd, bevarandesyfte: Området har mycket höga

värden knutna till slåtterängar i låglandet, vilken är en naturtyp
med stor betydelse för hotade artgrupper såsom slåttergynnade
kärlväxter, fjärilar och vildbin.

7. Gåeryds rasbranter, bevarandesyfte: Området har

mycket höga värden knutna till naturtyperna nordlig
ädellövskog, ädellövskog i branter och näringsfattig bokskog.
Skogarna har en hög biologisk mångfald av arter, bland annat
finns en rik kärlväxtsflora med arter såsom långsvingel
trolldruva och myskmadra.

8. Hemmershaga, bevarandesyfte: Området har mycket

höga värden knutna till slåttermark (slåtterängar i låglandet,
fuktängar) och till de olika typerna av betesmark (stagg-gräsmarker, silikatgräsmarker). Slåtterängar av sidvallstyp är mycket
ovanliga inom länet. De är värdefulla för sin artrikedom såväl
som de utgör ett levande exempel av odlingslandskapets
kulturhistoria. Stagg- och silikatgräsmark är prioriterade
naturtyper inom EU viktiga för bland annat hotade kärlväxter.

9. Hindsen, bevarandesyfte: Området har höga värden
knutna till naturtypen näringsfattiga slättsjöar. Sjön har god
ekologi med avseende på fisk, växtplankton och bottenfauna.
Hindsen är även värdefull för ett flertal rödlistade arte , t.ex.
sjöhjortron, skaftslamkrypa och klotgräs.
10. Hjälmsänga, bevarandesyfte: Området har mycket höga
värden knutna till områdets betesmarker (silikatgräsmark,
fuktängar, trädklädd betesmark). Silikatgräsmark är en
prioriterad naturtyp inom EU och värdefull för bland annat
hotade kärlväxter. Hävdade fuktängar är betydelsefulla för
många arter, t.ex.den rödlistade granspiran som finns i
området. Trädklädd betesmark med äldre solbelysta ekar är
viktiga för den biologiska mångfalden inom ett flertal
artgrupper, exempelvis lavar, mossor och insekter.
11. Högakull, bevarandesyfte: Området har mycket höga

värden knutna till naturtyperna lövängar, trädklädd betesmark,
silikatgräsmark och fuktängar. Lövängar och silikatgräsmark är
prioriterade naturtyper inom EU och hotade markslag även inom
landet. Trädklädd betesmark och fuktängar är viktiga för den
biologiska mångfalden inom flera hotade artgrupper av
exempelvis mossor, lavar, insekter och fåglar.
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12. Kroppsjön, bevarandesyfte: Området har mycket höga
värden knutna till fågelsjön med dess rika fågelliv. Kroppsjön
bidrar på bästa sätt till gynnsam bevarandestatus på
biogeografisk nivå för förekommande arte .

13. Labbramsängen, bevarandesyfte: Labbramsängen har

en av länets sista stora bevarande lövsumpskogar. Området har
unika källor och mycket höga hydrologiska värden. Höga värden
finns även knutet till naturtyperna taiga, skogsbevuxen myr och
öppna mossar och kärr.

14. Liljenäs, bevarandesyfte: Området har mycket höga

värden knutna till de olika typerna av betesmark (silikatgräsmarker, fuktängar, trädklädd betesmark). Silikatgräsmark är en
prioriterad naturtyp inom EU och betydelsefull för bland annat
hotade kärlväxter. Hävdade fuktängar är viktiga för
artrikedomen inom flera artgruppe , t.ex. fjärilar, fåglar och
vildbin. Den trädklädda betesmarken med dess värdefulla,
vidkroniga äldre ekar är viktiga för många insekter, lavar och
mossor. Källan och det omgivande rikkärret är artrika miljöer,
tillsammans med den öppna myren bidrar de till en ökad
diversitet av naturtyper vilket är viktigt för den biologiska
mångfalden inom Natura 2000-området. Vid myren finns även
den rödlistade klockgentianan.

15. Moens urskog, bevarandesyfte: Området har mycket
höga värden knutna till naturtypen taiga. Skogen präglas av
naturlig dynamik och rik tillgång på död ved. Den hyser också
en hög biologisk mångfald knuten till bland annat lavar, mossor,
vedsvampar och fåglar.
16. Rusarebo, bevarandesyfte: Området har mycket höga

värden knutna slåttermarker i låglandet, lövängar och till
reservatets bok- och ädellövskogar. Lövängar är en prioriterad
naturtyp inom EU och betydelsefull för många hotade arter,
t.ex den rödlistade lunglaven som finns hä . Hävdad slåttermark
är mycket värdefull för hotade artgrupper, t.ex. slåttergynnade
kärlväxter, fjärilar och vildbin. Bok- och ädellövskogarna som
omger ängsmarkerna har gott om död ved och hyser en stor
artrikedom. Många signal- och rödlistade arter har hittats i
skogarna, vilket visar på en hög biologisk mångfald knuten till
äldre ädellövskog.
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17. Rönnhult, bevarandesyfte: Området har mycket höga

värden knutna till slåttermark och de olika typerna av betesmark
(silikatgräsmarker, fuktängar). Slåttermark har stor betydelse
för hotade artgrupper såsom slåttergynnade kärlväxter, fjärilar
och vildbin. Silikatgräsmark är en prioriterad naturtyp inom EU
och ett hotat markslag även inom landet. Hävdade fuktängar är
viktiga för den biologiska mångfalden inom flera artgrupper t.ex.
fjärilar, fåglar och vildbin.

18. Skilsnäs, bevarandesyfte: Området utgörs av en
skogsbeklädd halvö med omgivande öar i sjön Flåren. Skilsnäs
har mycket höga värden knutna till naturtypen näringsfattig
bokskog och till arten hårrklomossa. I skogarna finns senvuxna
grova träd, död ved och en rik biologisk mångfald knuten till
fåglar, insekter och kryptogamer. Den rödlistade hårklomossan
har troligtvis länets bästa förekomst i Flåren.
19. Stora Grönlid, bevarandesyfte: Området har mycket

höga värden knutna till områdets lövskogar (nordlig ädellövskog, lövsumpskog) och till öppen myr. Skogarna har en hög
biologisk mångfald knuten till krävande mossor, lavar och
svampar såväl som till det lundartade fältskiktet. Inslaget av
öppen myr bidrar med en ökad diversitet av naturtyper vilket
gynnar den biologiska mångfalden inom Natura 2000-området.

20. Stora Fällan, bevarandesyfte: Området har mycket höga

värden knutna till slåtterängar i låglandet och till silikatgräsmarker. Hävdade slåtterängar är värdefull för hotade artgrupper,
t.ex. slåttergynnade kärlväxter, fjärilar och vildbin.
Silikatgräsmark är en prioriterad naturtyp inom EU och ett hotat
markslag även inom landet.

21. Åminne, bevarandesyfte: Området har mycket höga

värden knutna till trädklädd betesmark, näringsfattig bokskog
och lövsumpskog. I betesmarken finns grova, vidkroniga ekar
vilka är viktiga för hotade lavar och svampar. Bokskogen har
en rik biologisk mångfald knuten till rödlistade och krävande
mossor och lavar.

22. Årån, bevarandesyfte: Området har mycket höga

naturvärden knutna till vattendraget med dess kantzon av olika
skogstyper och utter. Årån är ett artrikt vattendrag med inslag av
värdefulla strömmande sträckor och det omges av en skyddad
kantzon. I vattendraget finns även uttern
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10.5.

Riksintresse för friluftsliv

Det förekommer tre riksintressen för friluftslivet i kommunen.
Nedan finner ni en redogörelse vari områdenas skyddsvärde
ligger.

1. Bolmen Värdebeskrivning: Bolmen med sitt fina

vatten och bra stränder har särskilt goda förutsättningar för bad,
båtsport, kanotning, fritidsfiske m m. Även förutsättningarna
för landbaserat friluftsliv, natur- och kulturstudier är goda med
hänsyn till den förhållandevis låga exploateringsgraden och
den orörda naturen som finns. Bolmen är södra Sveriges största
insjö. Stränderna består av klappersten och sand eller grus och
goda förutsättningar för bad finns på en rad platser i sjön. Vattnet
är mycket rent och lämpat för fiske, med bl. a rikliga gös- och
gäddbestånd.

2. Store Mosse Värdebestämning: Store mosse är Sveriges

största högmosse och landets största myrmarksområde söder om
Lappland (över 8000 ha). Storleken och mångformigheten gör
att mossen har områden som är botaniskt, geologiskt,
hydrologiskt, biologisk, limnologiskt och ornitologiskt
intressanta. Komplexiteten ger stora ekologiska värden.
Mossens växlande karaktär och mångformighet ger särskilt goda
förutsättningar för positiva upplevelser, naturstudier och
vandring. I och med att mossen med olika åtgärder gjorts
tillgänglig för allmänheten är den av största intresse för
friluftslivet.

3. Vidöstern Värdebeskrivning: Vidöstern har ett rikt

fiskebestånd varav gösbeståndet är särskilt värdefullt.
Fiskeristyrelsen anger att sjön är av riksintresse för friluftslivet.
Området ger även möjlighet att andra fritidsaktiviteter såsom
bad, båtsport, fågel- och andra naturstudier. I sjön finns särskilt
goda förutsättningar för flera friluftsverksamheter samtidigt.
Vidöstern har ett rikt fiskbestånd, varav gösbeståndet är särskilt
värdefullt. Fiskeristyrelsen anger att sjön är av riksintresse för
fritidsfisket. Området ger även möjlighet till andra
fritidsaktiviteter såsom bad, båtsport, fågel- och andra
naturstudier.
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Läs om kommunens ställningstaganden kring frilufsliv i planeringsstrategin, Naturmiljön som
resurs sid 104.

10.6. Riksintresse för
vattenförsörjning och för fiske
Havs- och vattenmyndigheten (HaV) tar fram områden

som myndigheten bedömer vara av riksintresse för
vattenförsörjningen enligt miljöbalken. Bergåsens
dricksvattenanläggningar utgör mark- och vattenområden
som HaV bedömer vara av riksintresse för anläggningar för
vattenförsörjningen. Bergåsens grundvattenförekomst och
vattentäkt ligger i Ljungby kommun, där sjön Vidöstern
mynnar i Lagan. Vattentäkten försörjer i dagsläget både stora
delar av Alvesta kommun och Växjö kommun med
dricksvatten. För Värnamo kommuns del berör riksintresset
kommunens södra del utmed riksväg 25 i form av
överföringsledning med tillhörande tryckstegringsstation.
HaV har från och med myndighetens inrättandes ansvaret för
områden av riksintressen för yrkesfisket. Riksintressena för
yrkesfiske redovisas i Fiskeriverkets rapport 2006:1: Det
föreligger ett intresse för yrkesfiske i kommunen, sjön Bolmen.
Idag utgår inga fiskare från Värnamo kommun.
Fritidsfiske ingår i riksintresset för friluftsliv vilket medför
fritidsfiske för Värnamo kommun sjöarna Bolmen och
Vidöstern.

10.7.

Riksintresse för vindbruk

Energimyndigheten har uppdraget av regeringen att ta fram
områden på land och till havs med särskilt goda
vindförutsättningar som ska vara av riksintresse för vindbruk.
Den senaste uppdateringen genomfördes år 2013 och ett
tilläggsbeslut togs i maj 2015 för ett mindre antal områden.
Angivna riksintresseanspråk är framtagna med hänsyn till
försörjningstrygghet och ur ett energisystemperspektiv.
Värnamo kommun är berörd av ett område som bedöms vara
av riksintresse för vindbruk. Området är beläget mellan sjöarna
Furen och Flåren samt sträcker sig öster ut mot riksväg 27.
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10.8.
Riksintresse för totalförsvaret
Områden av betydelse för totalförsvarets militära del pekas ut
av Försvarsmakten som också är den myndighet som är ålagd att
bevaka dessa.

Läs om kommunens ställningstaganden kring riksintresse
för totalförsvaret i planeringsstrategin, Kommun med plats
för vindkraft sid 84 & Miljö och
hälsosäker kommun, sid 92.

Riksintresset för totalförsvarets övningsflygplats Hagshult ligger
inom kommunen samt riksintresset influensområde, -område
27. Riksintresset är beläget i kommunens nordöstra del, 14 km
nordost om Värnamo tätort och 1-2 km från närmsta mindre ort
Fryele. Influensområdet är avseende bulle , säkerhet och annan
aspekter och alla plan- och bygglovsärenden inom områdena ska
remitteras försvarsmakten. Risken för att påverka riksintresset
består främst i att olämplig lokalisering av störningskänslig
bebyggelse på sikt kan innebära begränsningar och
verksamheten på flygplatsen. Detta gäller även höga objekt
såsom vindkraftverk eller master som kan utgöra
flygsäkerhetsrisk vid placering inom de angivna områdena för
hindersfrihet, stop-område för höga objekt samt influensområde
för luftrum.
Vad gäller planering och exploatering av höga objekt, 20
meter och högre utanför samlad bebyggelse (enligt definition för
flyghinder) och över 45 meter inom samlad bebyggelse, är hela
landets yta influensområde och höga objekt ska remitteras till
totalförsvaret.

10.9. Riksintresse för
kommunikation
Trafikverket beslut om vilka vägar och järnvägar/stationer som
är av riksintresse enligt 3 kap miljöbalken. Dessa nät har sådana
speciella funktioner för transportsystemet att de mark- och
vattenområden som berörs är av riksintresse för
kommunikationsanläggningar. Det är funktionen som
genom riksintresset bevakas och inte själva transportlederna.
Riksintresset gäller både befintligt väg/järnvägsnät såväl som
planerat sträckning. Den planerade höghastighetsjärnvägen (HHJ) vars dragning Europabanan från Jönköping till
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Läs om kommunens ställningstaganden kring riksintressen för
kommunikation i planeringsstrategin, Utvekcla noder och
stråk sid 66.

Helsingborg/Malmö och vidare mot Köpenhamn är en planerad
järnvägsbana och ett framtida riksintresse som kommer gå i en
nord-sydlig riktning genom kommunen. Följande
kommunikationsanläggningar, planerade eller befintliga bedöms
vara av riksintresse för Värnamo kommun:

Väg 25 Halmstad Kalmar, ingår i det nationella

stamvägnätet som riksdagen fastställt. Vägarna i det
nationella stamvägnätet är av särskild nationell betydelse. Väg
25 är en viktig tvärförbindelse mellan vägarna E6, E4 och E22 i
södra Sverige samt förbinder Halmstad med Växjö och Kalmar.

Väg 27 Karlskrona-Göteborg, utgör förbindelse mellan

regionala centra, vilket innebär att vägen är av särskild
regional betydelse. Väg 27 sträcker sig mellan Karlskrona och
Göteborg och utgör en viktig tvärförbindelse mellan sydöstra
och västra Sverige.

Väg 127 Vetlanda och Värnamo, utgör särskild

betydelse för regional eller interregional trafik. Väg 127, mellan Värnamo och Vetlanda, är en viktig transportled som länkar
samman en del av de funktionellt prioriterade
stråken som lyfts fram i den regionala systemanalysen för östra
Götaland, som E4, väg 30 och väg 31.

Väg E4 Helsingborg-Haparanda, ingår i det av EU
utpekade Trans European Transport Network, TEN-T.
Vägarna som ingår i TEN-T är av särskild internationell betydelse. Väg E4 sträcker sig genom hela Sverige, från
Helsingborg till Haparanda, och är en viktig väg för
långväga transporter av såväl gods som personer.
Väg planerade förbifart Bor, Väg 27 utgör förbindelse

mellan regionala centra, vilket innebär att vägen är av särskild
regional betydelse. Väg 27 sträcker sig mellan Karlskrona och
Göteborg och utgör en viktig tvärförbindelse mellan sydöstra
och västra Sverige.

Järnväg Halmstad-Nässjö-Järnväg (HNJ), är delvis utpe-

kat som riksintresse. Av betydelse för Värnamo är att delen
Vaggeryd till Värnamo är av interregional betydelse för
trafiken mellan Jönköping och Växjö. Övriga delar är dock inte
av riksintresse. Banan används för gods- och
persontransporter.
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Järnväg sträckan Jönköping-Vaggeryd, är en viktig länk i

den interregionala trafiken Jönköping-Växjö

Järnväg kust- till kustbanan, är av interregional

betydelse. Banan sträcker sig från Göteborg till Kalmar samt
Karlskrona via bland annat Borås, Värnamo och Alvesta. Banan
trafikeras av gods- och persontåg

Järnväg planerad Europabanan, är en tänkt framtida hög-

hastighetsjärnväg från Jönköping till Helsingborg/Malmö och
vidare mot Köpenhamn.

Järnvägsstationer, av riksintressen i kommunen är

följande stationer: Rydaholm, Bor, Rörstorp och Värnamo
järnvägsstation.
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1. Inledning
Bakgrund
Miljöbedömningens syfte och krav
Läsansvisning
Miljömål

3

1.1 Bakgrund och
koppling till planförslaget
Samhällsbyggnadsförvaltningen har kommunens uppdrag att ta
fram ett förslag till ny översiktsplan. Översiktsplanen utgör ett
geografiskt kommuntäckande planeringsinstrument och blickar
ett tjugotal år framåt i tiden. Översiktsplanen är därför ett av
kommunens viktigaste strategiska styrdokument. Enligt
plan- och bygglagen ska alla översiktsplaner miljöbedömas.
Översiktsplanering anses alltid innebära betydande
miljöpåverkan då bebyggelseutveckling och markanvändningen
påverkar många intressen, varför denna
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har upprättats och ingår
som en del av kommunens
översiktsplan, Mitt Värnamo 2035.
Förslaget till en ny översiktsplan består
av de tre delarna planförslag,
konsekvensbeskrivning och
planeringsunderlag. Till dessa dokument
har efter översiktsplanens samråd en
tematisk översiktsplan för kommunens
arbete med LIS (landsbygdsutveckling i
strandnära läge) och LIS-områden tagits
fram. Denna konsekvensbeskrivning har
således kompletterats med en bilaga som
särskilt beskriver konsekvenserna av LIS.

ÖVERSIKTSPLAN FÖR VÄRNAMO KOMMUN
MITT VÄRNAMO 2035
Planförslag
MITT VÄRNAMO 2035

Innehåller kommunens
planeringsstrategier och
ställningstagande gällande
mark- och vattenanvändning.

PLANFÖRSLAG
PLANERINGSUNDERLAG
KONSEKVENSBESKRIVNING

MITT VÄRNAMO 2035
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KARTA

ÖVERSIKTSPLAN

ÖVERSIKTSPLAN

Utöver det material som presenteras här i
konsekvensbeskrivningen finns det även i
planförslaget kortfattade sammanfattningar gällande konsekvenser efter respektive
fokusområde. Konsekvenserna
redovisas i planförslaget utifrån en så
kallad värderos som redogör för
förslagets konsekvenser i förhållande till
gällande översiktsplan, 0-alternativet.
På det sätt blir konsekvenserna av
planförslaget för respektive fokusområde
lättillgängliga och greppbara för läsaren.

TEXT
(PDF)

TEXT
(PDF)

Konsekvensbeskrivning
Redovisar för de betydande
konsekvenser som planförslaget
bedöms kunna resultera i.

PLANFÖRSLAG
PLANERINGSUNDERLAG
KONSEKVENSBESKRIVNING

Planeringsunderlag

TEXT
(PDF)

ÖVERSIKTSPLAN

MITT VÄRNAMO 2035

PLANFÖRSLAG
PLANERINGSUNDERLAG
KONSEKVENSBESKRIVNING

KARTA

Beskriver de förutsättningar
som finns idag och som ligger till
grund för planförslagets strategier
och ställningstaganden.

Kartverktyg
Redovisar planförslag
och planeringsunderlag
i form av kartor.
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KARTA

1.2 Miljöbedömningens
syfte och krav
KONSEKVENSBESKRIVNING

Planprocess

PLANFÖRSLAG

Arbetet med en MKB utgör en process integrerad i
översiktsplansarbetet. Syftet är att pröva olika förslag och ställa
dessa mot varandra i en öppen dialog för att kunna välja de
lösningar som sammantaget ger bäst möjligheter för långsiktigt
hållbar samhällsutveckling.
Arbetet påbörjades med ett program för arbetet med ny
kommuntäckande översiktsplan för Värnamo kommun som
godkändes av Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 2013-04-15.

Illustration som redogör för hur konsekvensbeskrivningen har
tagit fram parallellt med att planförslaget har arbetats fram.

1.3 Läsanvisning
I förslaget till ny översiktsplan, - Mitt Värnamo 2035 har
kommunen lagt fast fyra fokusområden som planen
koncentreras kring. Dessa är:
- Attraktiv kommun
- Goda kommunikationer
- Utveckla natur- och vattenresurser
- Hållbar näringslivsutveckling
Gränsdragningen mellan fokusområdena är i verklighetens
planeringssituation inte enkel att göra. Konsekvenser av förslag
inom översiktsplanen kan påverka mer än ett fokusområde. En
konsekvens kan också vara positiv för ett fokusområde, men
negativ för ett annat. För att komma fram till en gemensam
målbild. det vill säga planförslaget, undersöks ett eller flera
planeringsalternativ eller scenarier parallellt med ett så kallat
nollalternativ. Nollalternativet är den gällande översiktsplanen
från 2002.
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1.4 Miljömål
NATIONELLA MILJÖMÅL
Sveriges nationella miljömål är vid denna MKB:s framtagande
fastlagda till ett generationsmål, sexton miljökvalitetsmål och
tjugofyra etappmål. Generationsmålet är vägledande för
miljöarbetet på alla nivåer i samhället och innebär att
förutsättningarna för att lösa miljöproblemen ska nås inom en
generation (till 2020). Detta bedöms vara ett mycket högt ställt
mål. Miljömålen är uppdelade i miljökvalitetsmål som beskriver
den kvalitet som miljön ska ha 2020 och etappmål som är mer
inriktade på åtgärder och dessa är inte uppdelade per
miljökvalitetsmål.
REGIONALA MILJÖMÅL
Jönköpings län berörs av 14 av de nationella miljömålen då det
inte finns hav eller fjäll inom länet. Nya regionala miljömål
beslutades i april 2013. Det anses att de nationella
miljökvalitetsmålen i de flesta fall är så heltäckande att inga
regionala mål behövs. Undantaget är begränsad klimatpåverkan
där länet har antagit egna etappmål. Miljökvalitetsmålen har
delats upp i fyra delar med specifika åtgärdsmål. Dessa är:
- Vattnets miljömål
- Djurens och växternas miljömål
- Hälsans miljömål
- Minskad klimatpåverkan
Förorenad mark och försurning anges som speciellt
utmärkande för Jönköpings län i det regionala miljöarbetet.
Som ett komplement till målet för Minskad klimatpåverkan finns
även ett regionalt arbete kring klimatanpassning och ett där till
hörande handlingsprogram. Åtgärdsprogrammet 49 åtgärder och
gäller mellan åren 2015-2019.
MILJÖKVALITETSNORMER
Miljökvalitetsnormer finns idag för bulle , luft och
vattenkvalitet. Dessa reglerar den kvalitet på miljön som ska
uppnås till en viss tidpunkt. Utgångspunkten är att den ska ta
sikte på vad människan och naturen bedöms kunna utsättas för
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utan att ta alltför stor skada. Kommuner och myndigheter har
huvudansvaret för att normerna följs men det finns även ett visst
ansvar hos olika verksamhetsutövare.
Miljökvalitetsnormerna ska följas när kommuner och
myndigheter planerar och planlägger, bedriver tillsyn och ger
tillstånd till att driva anläggningar.
En miljökvalitetsnorm får inte överskridas. Uppfylls inte en
miljökvalitetsnorm ska ett åtgärdsprogram tas fram för att
normen ska kunna hållas.
ÖVRIGA BEDÖMNINGSGRUNDER
Folkhälsomålen är 11 stycken och beslutade av riksdagen. Flera
av dessa är starkt beroende av den bebyggda miljön och hur
denna utformas för att människor ska känna trygghet,
delaktighet och ha möjligheter att leva ett aktivt liv.
Länsstyrelsen i Jönköping har antagit handlingsprogrammet
”hälsans miljömål” vilket gäller 2016 -2020 och omfattar
miljökvalitetsmålen Frisk luft, Giftfri miljö, Skyddande
ozonskikt, Säker strålmiljö och God bebyggd miljö. Programmet
syftar till att miljömålen ska nås i Jönköpings län. Delen som
behandlar God bebyggd miljö är huvudsakligen kommunernas
uppgift. Ett av delmålen är fördjupad genomlysning av god
bebyggd miljö i översiktsplanen.
De regionala planeringsunderlagen har också bidragit med
bedömningsunderlag. Den Regionala Utvecklingsstrategin
(RUS) och den regionala transportplanen har varit del av
bedömningsgrunderna liksom även den Regionala
utvecklingsplanen (RUP).
Allmänna hållbarhetsaspekter har även använts som en del av
bedömningsgrunderna eftersom en hållbar utveckling av
samhället är en av grunderna för miljökvalitetsmålen. En del av
bedömningen rör även ekonomiska överväganden. Där de ekonomiska övervägandena har bedömts ha särskilt stor
betydelse finns de med som bedömningsgrund i de redovisade
konsekvensbedömningarna nedan.

7

2. Avgränsning
Nivåavgränsning
Geografisk användning
Avgränsning i tid
Begränsat alternativ
Översiktsplanens tänkbara miljöpåverkan
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2.1 Avgränsning
En konsekvensbedömning behöver en avgränsning för att inte
leda hur långt som helst. Översiktsplanen pekar ut
ställningstaganden, belyser problem och konflikter samt gör
avvägningar mellan exploateringsbehov och bevarandebehov.
Konsekvensbedömningen begränsas till kommunens utvalda
fokusområden. Bedömningen ska vara på samma
detaljeringsgrad som det som bedöms. Översiktsplanen är
övergripande och den kommer senare att kompletteras med
fördjupningar för vissa delar av kommunen eller för vissa
preciserade användningsområden. Dessa ska i takt med att de
antas införlivas i den övergripande översiktsplanen.
Fördjupningarnas konsekvenser bedöms i respektive
fördjupning.
Konsekvensbedömningen grundar sig på miljömål,
miljökvalitetsmål och miljökvalitetsnormer liksom
folkhälsomål, allmänna hållbarhetsbedömningar och
ekonomiska överväganden. Bedömningsgrunderna skiljer sig
något åt mellan de olika fokusområdena. Hänsyn har även tagits
till den gällande översiktsplanen som är det nollalternativ som
planförslaget jämförs med. Planen är ett underlag för
kommunens fysiska planering där både positiva och negativa
effekter vägs mot varandra. En del inriktningar och riktlinjer ger
positiva effekter för vissa delar av kommunen och negativa för
andra. Det finns även en del ställningstaganden som direkt str der mot varandra och som behöver vägas och jämkas samman i
senare delar av planprocessen. Detta är dock helt i sin ordning
i översiktsplaneringen som syftar till att belysa och peka ut en
utvecklingsriktning för hur användningen av mark- och
vattenområden i kommunen ska prioriteras och utformas.
Avgränsningen av miljökonsekvensbeskrivningen har skett i
samråd med Länsstyrelsen i Jönköpings län. Ett möte där
översiktsplanens innehåll och avgränsningar diskuterades hölls
2015-06-23.

2.2 Nivåavgränsning
Alla bedömningar i den här konsekvensbedömningen är gjorda
på en övergripande nivå för att spegla de stora dragen av
konsekvenser som planen kan ge upphov till. Planen ska visa

9

hur kommunen vill förvalta och utveckla natur-, kultur- och
bebyggda miljöer ur ett hållbarhetsperspektiv. Översiktsplanen
ska även behandla hushållningen med resurser och vara en av
grunderna för ett hållbart samhälle. Den föreliggande
konsekvensbeskrivningen ska på ett tydligt sätt belysa de direkta
och indirekta konsekvenser som planen kan medföra.
God och tydlig planering är en förutsättning för ett hållbart
samhälle. En viktig aspekt för att uppnå hållbarhet är att det
finns en tydlig planering och viljeinriktning för hur mark och
vatten ska användas och vilken inriktning som ska prioriteras.

2.3 Geografisk avgränsning
Planens geografiska avgränsning är av naturliga skäl
kommunens område, men konsekvenserna av planen behöver
inte alltid begränsas av kommunens fysiska gränser. En del
åtgärder och inriktningar som föreslås i planen kan ha inverkan
både på närliggande kommuner och även regionala
konsekvenser kan förekomma inom vissa områden. Samråd och
samverkan med grannkommunerna förekommer inom flera
områden så som gemensamma kommunikationer,
vattenförvaltning, naturskydd etc.

2.4 Avgränsning i tid
Översiktsplanen ska ses över varje mandatperiod för att spegla
majoritetens uppfattning om dess aktualitet för byggande och
annat nyttjande av kommunens mark. Ofta kan planen
användas under en längre tidsperiod, men den ska
aktualitetsprövas minst en gång/mandatperiod. Tidsspannet och
visionen i den nu aktuella planen sträcker sig fram till 2035. Det
har även varit tidshorisonten för de analyser och utredningar
som ligger till grund för arbetet med översiktsplanen.

2.5 Begränsning av alternativ
Kommunen har valt att begränsa alternativen till ett enda
huvudalternativ (mitt Värnamo 2035) till jämförelse och
nollalternativ används den befintliga översiktsplanen och de
bedömda effekter den skulle få om den nya planen inte antas.
Den gamla planen utgör i många avseenden den grund som den
nya planen vilar på och är på många sätt en vidareutveckling och
förfining av denna
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Den nya planen innebär att bebyggelseutvecklingen
koncentreras till Värnamo stad och ett tätortsband längs väg
27. Om höghastighetsjärnvägen mellan Stockholm och Malmö
kommer till stånd kommer närheten till det nya stationsområdet
mellan Värnamo och Bor att innefatta ny bebyggelseutveckling
och nya kommunikationer.
Nollalternativet har ingen specifik viljeinriktning för ny
bebyggelse annat än koncentration mot befintliga tätorte .

2.6 Översiktsplanens tänkbara
miljöpåverkan
All användning av mark och vatten innebär en påverkan på
miljön. En viktig aspekt för att minska negativa miljöeffekter
av samhällsutvecklingen och uppnå hållbarhet är att det finns en
tydlig planering, samordning och ställningstagande för hur mark
och vatten ska användas och vad som ska prioriteras. God och
tydlig planering lägger en stabil grund för ett hållbart samhälle i
samklang med miljön och ger förutsättningar för långsiktiga och
goda bostadsmiljöer och bostäder. Generellt bedöms den nya
översiktsplanen bättre sträva mot att uppfylla miljömålen och
folkhälsomålen än nollalternativet.
Av plan och bygglagen framgår att översiktsplanen ska redogöra
för hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn
till och samordna planen med relevanta nationella och
regionala mål, planer och program av betydelse för hållbar
utveckling inom kommunen. Kommunen har valt att i
planförslaget redogöra för vilka delar av planförslaget som man
ser skulle kunna ha en inverkan på de nationella
miljökvalitetsmålen vilket även indirekt även motsvarar de
regionala målen. I konsekvensbedömningen görs en
sammanfattande bedömning i kapitel 6 av denna inverkan som
planförslaget bedöms utgöra.
Utsläpp av växthusgaser från transporter är ett prioriterat område
för kommunen och inriktningen av översiktsplanen syftar till att
minska dessa utsläpp genom att koncentrera och förtäta
bebyggelsen, bygga energismart och satsningar på gång-,
cykel- och kollektivtrafik framför transporter med bil.
Viss negativ påverkan av naturmiljön kan uppkomma genom att
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ny naturmark tas i anspråk för bostads- och
näringslivsutveckling. Detta gäller främst i närheten av
Värnamo stad samt i de utpekade LIS-områdena. Inriktningen på
förtätning kan leda till att mindre naturmark tas i anspråk än för
nollalternativet.
Genom att styra ny bebyggelse till speciella delar av kommunen
så som Värnamo tätort och tätortsbandet längs väg 27
uppkommer flera sekundära e fekter. Positivt är att
samhällsservicen får bättre förutsättningar i samhällena längs
vägen. Det kan även innebära en mer levande landsbygd i
området kring väg 27 där jordbruket utvecklas och
småföretagandet blomstrar. Negativt är att en koncentration
till ett visst område kan innebära utarmning av andra delar av
landsbygden vilket kan få till följd att jordbruksmark växer igen
och kulturlandskapet och de djur och växter som är beroende av
öppna marker försvinner.
Planförslaget har efter samrådet kompletterats med ett
ställningstagande för ett stråk i kommunen som benämns,
landsbygdslinjen. Stråket är beläget från Nydala, via Fryele till
Värnamo och från staden till Dannäs via Åminne och Hånger.
Utmed stråket och i stråkets förlängning över kommungränsen
ska kommunen under planperioden verka för en utveckling av
kommunikationer och service. Kommunen ser ställningstagandet
som en av flera strategier för att långsiktigt verka för en
utveckling av landsbygden. Förhoppningen är vidare att
landsbygdslinjen till en viss del ska väga upp eventuella
negativa effekter som ställningstagandet kring tätortsbandet
skulle kunna innebära.
Vissa av LIS-områdena nära vatten saknar kommunalt VA vilket
kan ge negativa effekter på vattendrag och sjöar i
närheten i form av övergödning eller ökad mängd förorening
genom enskilda avlopp och ökande ytavrinning.
En samlad bedömning av planens konsekvenser finns i kapitel 6
nedan. För överskådligheten har bedömda konsekvenser
klassats med en tregradig skala och en färg, negativ påverkan
(röd), neutral påverkan (gul) och positiv påverkan (grön).
Alla bedömningar sker utifrån nollalternativet. En närmare
redovisning av bedömningsgrunderna återfinns i samma kapitel
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3. Analyserade alternativ
Mitt Värnamo 2035
Nollalternativet
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3.1 Mitt Värnamo 2035
Mitt Värnamo 2035 är det planförslag som denna
konsekvensbeskrivning behandlar och innebär
sammanfattningsvis att bebyggelseutvecklingen
koncentreras till Värnamo stad och ett tätortsband längs väg 27.
Efter genomfört samråd har planförslaget kompletterats med ett
strategiskt stråk för fram för allt kommunikationsutveckling på
landsbygden. Den så kallade landsbygdslinjen löper på motsatt
håll tätortsbandet genom kommunen, Nydala-Fryele-Värnamo-Åminne-Hånger och Dannäs.
Kommunen är en knutpunkt mellan flera
kommunikationsstråk, både vad gäller vägar (E4 och väg 27)
och järnvägslinjer. Kommunikationer är en viktig del av
översiktsplaneringen och dessa har stor betydelse för
samhällsutvecklingen och den goda bebyggda miljön. En viktig
aspekt för generellt hållbara transportsystem är att det finns en
tydlig planering och viljeinriktning för hur transportsystem ska
utvecklas och vad som ska prioriteras. Arbetspendling antas få
allt större betydelse både lokalt och regionalt i framtiden och
denna pendling bör i största möjlig mån ske med kollektiva och
miljövänliga transportmedel. För att främja denna inriktning ska
cykel och gångstråk byggas ut och utökas och mer fokus ska läggas på kollektivtrafiken. Bussnätet bör ökas med tätare turer och
expresslinjer vilket ska underlättas av att ny bebyggelse
koncentreras till Värnamo och tätortsbandet med omland.
Längre pendlingssträckor utanför kommungränserna ska
företrädesvis ske med spårbunden trafik och flera inriktninga
satsningar behandlas i planen. Stråket för bebyggelseutveckling
kan komma att förstärkas ytterligare av den planerade
höghastighetsjärnvägen och dess station öster om Värnamo stad.
Ett antal områden har i en tidigare utredning bedömts som
lämpliga för sjönära samhällsutveckling och 10 stycken pekas
därför ut för bebyggelseutveckling i översiktsplanen. Genom att
specifikt peka ut dessa områden önskar kommunen bevara andra
områden från denna typ av exploatering.
Kommunen vill satsa på att bli en kommun med god tillgång på
kultur. Offentlig konst både som utsmyckning och som en del
av samhällslivet lyfts fram. Det pekas i planförslaget ut goda
kulturmiljöer som ska tillvaratas, bevaras och utvecklas. Framför
allt är det redan skyddade miljöer som prioriteras.
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En god hushållning med mark- och vattenresurser ska ske
genom att ett antal specifika underlag för planering tas fram eller
följs upp så som ny VA-plan, Trafikplan, Grönstrukturplan och
uppdaterade skyddsområden för vattentäkter. Det finns även
en del uttalade viljeinriktningar för hur specifika områden ska
användas. Exempel på detta är tysta områden, mark som ska
användas för areella näringar och mark som explicit utpekas för
viss typ av exploatering.
Kommunen vill vara en omsorgsfull, trygg och hälsosam
kommun med god tillgänglighet för alla sina invånare. Det ska
finnas möjlighet till en aktiv fritid med tillgång till
motionsmöjligheter i närheten av bostaden. Kommunen vill
även ha fokus på skola och utbildning och utveckla en god
miljö för de yngre invånarna. Förskolor och skolor ska finnas
där människor bor och därför vill kommunen satsa och utveckla
även landsbygdsskolorna.
Planer för att utveckla näringslivet i kommunen är en viktig del
av planen. Det finns en stark vilja att bredda näringslivet
framför allt med inriktning mot besöksnäring och turism. För att
främja tillgängligheten och främja mer levande stadsmiljöer vill
kommunen undvika etablering av externa köpcentrum utanför
tätorterna och det finns en ambition att underlätta för rekrytering
och pendling och att se till att det finns mark att tillgå i attraktiva
lägen.

3.2 Nollalternativet

(baseras på nu gällande ÖP samt FÖP Värnamo stad)
Nollalternativet innebär att den nu gällande översiktsplanen med
dess inriktning fortsätter att gälla. Detta medför även
konsekvenser på miljö och samhälle och det är utifrån de
konsekvenserna som bedömningarna görs i förhållande till den
nya planen.
Den gamla översiktsplanen är generellt mer detaljerad och går
in på specifika frågor och platser inom många områden. På fler
punkter är den nya översiktsplanen en vidareutveckling av den
gamla om än på ett mer generellt plan, vilket gör att skillnaderna
mot nollalternativet på vissa områden inte blir särskilt stora. Det
finns dock en del väsentliga skillnade .
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Nollalternativet saknar en övergripande vision för en hållbar
bebyggelseutveckling i kommunen vilket innebär att
bebyggelseutvecklingen sker i utpekade områden i närheten av
eller i befintliga tätorte . Bebyggelseutveckling sker främst på
jordburkmark i tätortsnära områden, men restriktivitet för
bebyggelse i känsliga riksintresseområden och
vattenskyddsområden ska råda. Flera strandnära perifera
områden utpekas som utvecklingsområden för ny bebyggelse
utan någon egentlig sammanhållen plan. Bebyggelsetryck är en
viktig faktor för ny bebyggelse vilket gör att det saknas
acceptabla VA-lösningar för flera av de strandnära områdena
vilket kan få stor påverkan på vattenkvaliteten i de närliggande
sjöarna och vattendragen.
Näringslivsutveckling är en framträdande del av planen både
vad gäller industri och handel. Utvecklingen ska ske genom
olika regionala samarbeten mellan kommuner och regioner samt
samarbeten med näringslivet. Tillhandahållande av god fysisk
infrastruktur för företagande är en viktig aspekt för att vara en
attraktiv näringslivskommun.
Kulturmiljön som har formellt skydd ska skyddas och
utvecklas hänsynsfullt och med bibehållna kulturvärden.
Kulturlivet i Värnamo ska framför allt utvecklas genom
Vandalorum och samarbeten med gummifabrikens
kulturcentrum, i likhet med det nya planförslaget.
En önskan om att minska utsläppen av klimatgaser och
koldioxid är den röda tråden i kommunikationsstrategin.
Kommunen ser positivt på cykling och utveckling av
cykelbanor. Inriktning på kommunikationer är dock framför allt
inriktad på kollektivtrafik i stort och olika samarbetsprojekt och
satsningar på järnvägarna i kommunen och förbättringar av
möjligheten för regional pendling till och från arbete och studier.
Platsen för ett nytt kommunalt reningsverk har flyttats sedan
planen antogs och det nya reningsverket i Pålslund ger
förutsättningar för att förbättra VA-situationen i flera av
kommunens samhällen.
Hushållningen med mark och vattenresurser ska främjas
genom att god jordbruksmark i tätortsnära områden i möjligaste
mån ska undantas från att exploateras. Skogsbruket ska
uppmärksammas på de biologiska och kulturella värden som
finns i skogen. Informationen ska främst komma från
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4.1 Riksintressen
BESKRIVNING
I kommunen finns ett antal områden som är utpekade som
riksintresseområden. Ett riksintresse ska skyddas mot intrång
som kan skada syftet med riksintresset. Sammanfaller flera
riksintressen ska en prioritering göras utifall att dessa strider
mot varandra. Riksintresse för rekreation och friluftsliv finns
för Stora Mosse nationalpark och sjöarna Bolmen och Vidöstern
med strandområden. Riksintressen för naturvård finns vid norra
Vidösten och Lagan nerströms Hörledammen, Stora Mosse,
Slättö sand, Källunda-Åminne, Hindsen, Dala mosse, Draven,
Färjansö-Hånger, Hemmershult och mader vid Ruskån, Gallnås,
Hjälmsänga, Högakull, Ingabomoss, Älmhultamaden och
våtmark Os, Labbramsängen, Loftås, Stammaderna, Sötåsa och
Trälsbomossen. Totalförsvaret har ett riksintresse för Haghults
flygplats i nordvästra delen av kommunen, medan det finn
riksintresse för vindkraft, mellan sjöarna Flåren och Furen.
Riksintresse för kulturmiljövård finns vid Dannäs, Finnvedens
folkland, Getaryggarna, Hindsen, Nydala kloster, Nästa, Kärda,
Rydaholm, Södra Vissö by, Vallerstad, och Åminne, Källunda.
För kommunikationer är det väg E4, väg 27, väg 127 och
Järnväg mot Borås, Jönköping och Alvesta med stationerna
Värnamo central, Röstorp, Bor och Rydaholm som är
riksintresseklassade. I Bolmen finns även ett riksintresse för
yrkesfiske. Det finns även ett antal större kraftledningar
kommunen som är av riksintresse. Ett mer osäkert riksintresse är
det för den framtida höghastighetsjärnvägen genom
kommunen.
PÅVERKAN
Planen medför inga stora och uppenbara konflikter mellan
riksintressen men vissa delar av planens inriktning inverkar
direkt negativt på en del av riksintressena. Riksintresset för
vindkraft delvis lokaliserat mellan sjöarna Flåren och Furen har
kommunen motsatt sig i och med den nya planen.
Inom ytterligare två områden finns det risk att planen kan
påverka riksintressen negativt. Dessa är dels utveckling av
besöksnäring i flera av de kulturmiljöintressanta områdena och
dels LIS området ”St Gavlö, Bolmen Dannäs med omgivningar
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samt Bolmenbygden” vid Bolmens norra strand som kan störa
riksintresset för rekreation och friluftsliv samt yrkesfiske.
Kommunen anger här att utvecklingen framför allt är bostäder
men även näringsverksamhet med fokus på besöksnäringen är
möjligt.
Kommunen har även en önskan att bevara de befintliga
kulturmiljöerna och att främja riksintresseområdena för
kulturmiljövården samt stödja en utveckling av dess kvalitet på
ett varsamt sätt. Detta avser att bevara och förstärka syftet med
riksintressena. Planen anger även att besöksnäring vid några av
kulturmiljövårdsobjekten kan utvecklas, men att det ska göras i
samklang med bevarandesyftet. Ny bebyggelse och
kompletterande bebyggelse i dessa områden ska ske med
varsamhet så att kulturmiljön inte skadas. Det är av yttersta vikt
att denna ambition efterlevs för att kulturmiljövärdet och den
historiska av läsbarheten inte ska gå förlorad.
Kommunen kan komma i ett läge där man önskar låta Värnamo
stad expandera norr ut i riksintresseområdet ” Lagan nedströms
Hörledammen” och även i viss mån söderut ner mot Vidöstern.
Dessa områden i närheten av Lagan utgör båda riksintresse för
naturvård och kommunens intressen för expansion kan komma i
konflikt med riksintresset.
Naturvårdsintressena kräver ofta varsamhet och restriktioner för
markanvändning. De flesta riksintressena för naturvård utgörs
av mossar eller vattenområden. Dessa är särskilt känsliga för
påverkan på vatten och vattenkvalitet. De stadsnära områdena
vid Lagan kan komma att påverkas av bebyggelseutvecklingen
på längre sikt. Förtätningen av staden kan medföra ökat
förorenings- och besökstryck. Även satsning på olika
evenemang som exempelvis sportevenemang som utförs i
naturmiljön kan få stora lokala effekter främst genom slitage och
olika typer av störningar under själva evenemanget. En ökande
turism kan även den ge upphov till slitage och störningar på
naturmiljön och djurlivet som ska besökas. Dessa intressen
måste vägas mot den sociala och ekonomiska vinst som
aktiviteterna kan medföra och även för den
marknadsföringsvinst som stora evenemang kan få för
kommunen.
Store Mosse nationalpark är ett gemensamt riksintresse med
Gnosjö kommun. Kommunen vill utveckla besöksnäringen kring
nationalparken. Området ligger relativt långt från kommunens
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tätorter och ökad besöksnäring skulle vara positivt både ur social
och ur ekonomisk synvinkel.
Det utpekade riksintresse för vindkraft mellan sjöarna Flåren
och Furen är inte avsatta för detta ändamål i den nya planen då
det inte uppfyller kommunens kriterier för att vara lämpligt för
vindbruk. Det är inte beläget på ett avstånd större än 500 m från
strandlinjen och den landskapstyp som området utgör är inte
förenligt med vindkraftsetablering.
Höghastighetsbanan är ett framtida riksintresse som redan nu
behöver tas med i den kommunala planeringen. Sträckning är
ännu inte beslutad, men den kommer med all sannolikhet att
påverka flera andra riksintresseområden. En avvägning kommer
att behövas, men eftersom det fortfarande är osäkerheter gällande den exakta sträckningen, kan inga sådana avvägningar göras i
arbetet med översiktsplanen.
BEDÖMDA KONSEKVENSER
Riksintressena ska tillgodoses i samband med en exploatering.
Rätt verksamhet kan främja både tillgänglighet och
attraktionskraft för riksintresseområdet. Näringsverksamhet med
inriktning mot friluftsaktiviteter, och vid Bolmen, fiske, kan
vara positivt och främja syftet med riksintresset. En utveckling
av besöksnäring bedöms kunna ge positiva effekter även ur en
social synvinkel. Även bostäder kan, om det uppförs med stor
varsamhet och hänsyn, vara positivt för tillgängligheten till natur
och strandområden och öka möjligheten och tillgängligheten till
exempelvis befintliga badplatse .
Å andra sidan kan besöksnäring i känsliga områden, om den
blir för intensiv, skada syftet med riksintresset. Satsningarna bör
vara varsamma och väl avvägda i känsliga naturområden. Det
finns även en risk att besöksnäringen kan öka bilanvändandet
och behovet av parkeringsplatser vilket kan få negativ inverkan
på riksintresset, på klimatet och på den lokala naturmiljö som tas
i anspråk för parkeringsplatser. För kraftig utbyggnad av
besöksnäring i kulturvårdsområden kan likaledes begränsa
tillgången till mark för friluftslivet eller göra annan rekreation
omöjlig eller förstöra atmosfären som riksintresset för
kulturvården ska bevara. Risken för detta bedöms dock som
liten. Viljeinriktningen att Värnamo stad ska kunna expandera åt
norr och söder kan till vissa delar komma i konflikt med
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riksintresset för naturvården. Här finns en uppenbar konflik
mellan naturvårdsintressen, samhällsutvecklingsintressen och
ekonomiska intressen. Kommunen anger att exploatering i detta
område ska ske så att riksintressets värden inte skadas. Detta kan
vara helt i linje med lagstiftningen och kan bli positivt för naturvård, vattenskydd och friluftsliv, men det finns en uppenbar risk
att de värden som ska prioriteras skadas. Det är därför av yttersta
vikt att en avvägning sker för alla projekt i
riksintresseområdet för att inte riskera att en påtaglig skada
uppkommer på riksintresset.
Utveckling av besöksnäring nämns för Store mosse men
utvecklingen och aktiviteterna får inte äventyra de värden som
utgör riksintresset. Detta bedöms som helhet positivt för riksintresset.
Området som utpekats som riksintresse för Vindkraft mellan sjöarna Flåren och Furen försvinner och ersätts med områden som
enligt uppräknade kriterier inte är känsliga för vindkraft i andra
delar av kommunen. Dessa områden har dock inte
riksintressestatus vilket gör att de inte har samma prioritering
som ett riksintresse.

4.2 Klimatpåverkan
BESKRIVNING
Kommunen har analyserat hur befolkningsstrukturen kommer
att utvecklas och se ut i framtiden eftersom det är viktigt att ha
god kunskap om demografin i samhället och att ta hänsyn till
detta i planeringsarbetet. Åldersstrukturen har stor påverkan på
framtida transportmönster och hur människor förflyttar sig. Det
påverkar även vilka samhällstjänster som efterfrågas. Samtliga
dessa faktorer har påverkan på klimatet.
Arbetspendlingen ska underlättas för att kunna tillgodose
arbetskraftsbehovet hos företagen i kommunen. För att inte ge
negativa effekter på klimatmålet bör denna pendling i största
möjliga mån ske med kollektiva och miljövänliga
transportmedel. Planförslagets inriktning är att minska
utsläppen från transporter och då framför allt enskilda
transporter med bil som ska ersättas med cykel-, gång- eller kollektivtrafik. Kommunen vill även främja utvecklingen av olika
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former av samåkning. För att underlätta för detta ska pendlarparkeringar prioriteras vid knutpunkter mellan olika transportslag.
Godstransporter med lastbil behandlas över huvud taget inte i
planen. Kommunen vill vara en attraktiv kommun för
näringslivet med ett bra företagsklimat och utgör en knutpunkt
mellan flera kommunikationsstråk, både vad gäller vägar (E4
och väg 27) och järnvägslinjer. För att dra nytta av detta vill
kommunen ta fram byggbar industrimark nära
kommunikationsstråken och i anslutning till de större tätorterna.
Målen med ny industrimark utanför tätorterna, syftar delvis till
att flytta lastbilstransporter från centrala delar av tätorterna och
även att underlätta omlastning av gods mellan olika
transportslag. Man vill även främja nylokalisering av
verksamheter vid de mindre tätorterna.
Kommunen vill öka andelen förnyelsebar energi och minska
energiförbrukningen i kommunen. Detta skaland annat göras
genom främjande av fordon med förnyelsebar energi och utbyggnad av fjärrvärmen. Vid ny bebyggelse ska hänsyn tas till
lokalklimatet och energisnåla lösningar ska främjas.
Utsläpp från andra verksamheter och uppvärmning nämns
endast i förbigående i planen genom att uppmuntra mer
energieffektivt byggande och förtäta byggnationen. Vid
nybyggnation ska hänsyn tas till energibehovet för byggnaderna.
Ett annat exempel är att inte tillåta externa köpcentra.
Satsningar på viss typ av besöksnäring och turism utanför
tätorterna kommer att medföra en ökad biltrafik till dessa platse ,
exempelvis intressanta kulturmiljöer eller naturmiljöer.
Nollalternativet innehåller redan flera av dessa inriktningar och
planförslaget utvecklar dessa ytterligare.
PÅVERKAN
De uttalade satsningarna på ökad kollektivtrafik på järnväg och
nya stationslägen kan bidra till en mer hållbar pendling som
minskar utsläppen av växthusgaser. Utbyggnad av cykelvägar
och tydligare skyltning mot cykelstråk ger en ökad möjlighet
att använda cykel istället för bil för kortare persontransporter
både inom och mellan tätorterna. Utbyggnad av gångstråk och
gångvägar i kombination med förtätade samhällen bidrar till att
fler korta förflyttningar sker till fot
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Den uttalade satsningen på tätorterna i tätortsstråken kan ge en
del samordningsvinster vad gäller samhällsservicen. Bland annat
kan nya arbetsplatser i de mindre tätorterna innebära att
transporter kan effektiviseras och att lokala transporter kan
kortas. De anställda kan även slippa pendla och få kortare resväg
till jobbet om det finns möjlighet att bo nära arbetet
Utan aktiva åtgärder för att minska tung trafik i kommunen
kommer denna troligen att öka utanför tätorterna. Kan åtgärder
göras för att minska den tunga trafikens utsläpp genom
effektivare motorer eller miljövänliga drivmedel exempelvis i
form av biodrivmedel kan klimatutsläppen trots detta minska.
Förslaget om hänsyn till lokalklimat skulle kunna innebära att
vissa verksamheter som exempelvis kräver kylning skulle kunna
styras till vissa områden med svalare lokalklimat osv men det
framgår ej av planen om detta är syftet.
Besöksnäringen på platser utanför tätorterna alstrar mer
biltrafik. Det är inte sannolikt att turister som kommer med bil
ställer denna och åker kollektivt till intressanta platser eller
miljöer. Utbyggda cykelvägar till besöksmålen skulle kunna
främja ett hållbart resande dit för tätortsnära lokaliseringar.
Nollalternativet har inte lika snäva ramar och viljeinriktningar
för samhällsutvecklingen.
BEDÖMDA KONSEKVENSER
Generellt bedöms den nya översiktsplanen bättre sträva mot att
uppfylla de ovan nämnda klimatmålen och utgöra ett spetsigare
planeringsunderlag för en hållbar samhällsutveckling och en god
bebyggd miljö.
Ur ett klimat- och utsläppsperspektiv är det positivt med
förtätningen av tätorterna. På sikt kommer dessa åtgärder att
påverka resmönstren hos kommunens invånare. En koncentration av ny bebyggelse till speciella stråk där man kan satsa på att
bygga mer miljösmart och få samordningseffekter på flera o råden såsom energianvändning, VA-lösningar, kortare resvägar
och bättre och tätare
kollektivtrafik minskar ene gibehovet. Det kan även ge positiva
effekter vad gäller uppvärmning och kylning framför om det går
att få till samverkanseffekter. Längre pendlingsresor som sker
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med spårbunden trafik är positivt för klimatmålen men ur ett
hållbarhetsperspektiv är inte pendling något positivt då det går åt
stora resurser för transporterna oavsett vilket
transportmedel som används. Ur en social aspekt är det sällan
positivt med långpendling och ekonomiskt är det bättre för
kommunen om arbetskraften bor där arbetet finns då det dels
ger skatteintäkter och dels ökar underlaget för handel och annan
samhällsservice nära bostaden. Planförslaget har efter samrådet
kompletterats avseende kommunen ambition för näringslivsutveckling. Planen har tydliggjort att näringslivsutvecklingen
med ett ökat antal arbetsplatser är ett mål för kommunen och en
förutsättning för att uppnå det befolkningsmål som kommunen
har satt upp.
Utbyggnad av gångstråk och gångvägar i kombination med
förtätade samhällen bidrar till att fler korta förflyttningar sker til
fots, vilket är positivt ur både miljö-, hälso- och
rättviseperspektiv.
Inriktningen mot mer energieffektivt byggande och byggnader
är positivet för klimatmålet särskilt på lång sikt liksom att inte
tillåta externa köpcentra som genererar mer biltrafik.
Satsning på besöksnäring utanför tätorterna kommer att generera
mer biltrafik och transporter vilket ger ökade utsläpp av avgaser
så länge fordonen drivs av fossila bränslen. Turister som reser
med bil kommer att ha bilar med förbränningsmotorer i större
utsträckning då de troligen reser längre sträckor och vill slippa
räckviddsproblem. En satsning på kollektivtrafik och utbyggt
cykelvägnät till besöksmålen skulle kunna motverka en sådan
ökning samtidigt som det gynnar folkhälsan.
Det ingår inte i denna MKB att bedöma trafikplanen och tung
trafik och lastbilstransporter kommer inte vidare att behandlas
här.
Nollalternativet skulle troligen inte minska utsläppen lika
mycket eftersom det är mer tillåtande för transporter i alla
former. Satsningen på gång och cykelvägar finns men är inte lika
uttalad.
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4.3 Hushållning med
naturresurser
BESKRIVNING
Ett sätt att bidra till god hushållning med naturresurser är att
planera användningen. Översiktsplaneringen är ett första steg för
att bestämma hur mark och vattenområden ska användas.
Kommunen vill främja de areella näringarna genom att peka ut
större sammanhängande jordbruksområden av särskild
betydelse. Jordbruksmark ska inte exploateras eller fragmenteras
om det inte har betydelse för centralortens utveckling och inte av
annan markanvändning än för bostadsändamål och
samhällsviktiga verksamheter och infrastruktur. Man ska även
möjliggöra för förändringar av innehåll och funktion på
landsbygden och underlätta för nya verksamheter. Detta är
positivt för den biologiska mångfalden då landskapet hålls öppet
och det möjliggör även för en diversifiering av hur jordbruket
kan drivas och kombineras med andra näringar för att få ett
mindre jordbruk att gå ihop ekonomiskt.
Att ha möjlighet att erbjuda strandnära tomter för bebyggelse
anses göra kommunen mer attraktiv för bosättning. Det finns
även möjlighet till kompletterade bebyggelse i kulturlandskapet
och då främst i gränslandet mellan skog och öppen mark. Ett
motiv till att peka ut särskilda områden för exploatering är att
kunna skydda resterande naturmark från etableringar.
Identifiering och skyddande av de viktiga vattenresurserna för
befintliga och framtida behov främjar god hushållning.
Kommunens huvudvattentäkt, Ljusseveka, är en grundvattentäkt
som ligger vid Värnamo-Ekeryd. Den saknar idag ett modernt
skydd. Bergaåsen utmed väg 25 är huvudvattentäkt för Växjö
och Alvesta kommuner och ett riksintresse för
dricksvattenförsörjning. Åsformationen kan även vara en alternativ framtida vattentäkt för Värnamo kommun. Sjön Bolmen är
dricksvattentäkt för 11 kommuner i Skåne genom
Bolmentunneln som leder vatten till Ringsjöverket där vattnet
renas. Intaget ligger dock i Ljungby kommun men
vattenkvaliteten i sjön är av stor vikt för nära 900 000 invånare.
Kommunen har pekat ut vissa nya områden som, efter ytterligare
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utredningar, kan vara lämpliga för etablering av vindkraft. Detta
har gjorts genom att områden som inte är lämpliga av olika
orsaker (som räknas upp i planen) har uteslutits och kvarvarande områden kan följaktligen användas för vindkraftsetablering.
Bästa tillgängliga teknik ska användas vid etablering för att
minska all påverkan (vilket är ett krav enligt miljöbalken på all
miljöfarlig verksamhet).
Kommunens planer på att flytta rangerbangården från centrala
Värnamo. Samtidigt som mark frigörs i centrala lägen som kan
användas till annan bebyggelse. Detta ger en möjlighet för både
ny kommersiell bebyggelse och nya bostäder i centralt läge.
PÅVERKAN
Att jordbruksmark inte ska exploateras eller fragmenteras om
det inte har betydelse för centralortens utveckling avseende
bostäder, samhällsviktig verksamhet och infrastruktur betyder i
att ingen jordbruksmark i stadsnära lägen vid Värnamo stad är
skyddad för exploatering. Det kan i förlängningen innebära att
jordbruk endast kan bedrivas på ett större avstånd från Värnamo
centralort.
Utpekande av så kallade LIS-områden gör det möjligt att bebygga utpekade strandnära områden. Detta innebär att nya markområden som tidigare varit oexploaterade tas i anspråk. Områdena
utgörs mestadels av skogsmark men en del ligger nära skyddsvärda naturområden.
Underlättande för areella näringar är positivt för den biologiska
mångfalden då landskapet hålls öppet och det gamla
kulturlandskapet med öppna marker bevaras så länge jordbruket
fortsätter. Kommunen strävar efter en robust VA-försörjning
och vill succesivt minska antalet anläggningar och koncentrera
verksamheten allt eftersom ombyggnader sker. Kommunens
huvudvattentäkt vid Ljussaveka vid Värnamo-Ekeryd har idag
ett råvatten som inte uppfyller kriterierna för god kemisk status.
Det uppnår dock god kvalitet efter behandling i vattenverket.
Vindkraftsparker är i regel stora industriella etableringar och har
generellt stor negativ påverkan på både naturintressen,
friluftsliv, landskapsbild och djur och växter, men det är en
förnybar energikälla som inte påverkar klimatet vid användning.
De uppräknade konsekvenserna har legat till grund för hur
känsliga områden pekats ut i planen.
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BEDÖMDA KONSEKVENSER
Ny mark tas i anspråk för bebyggelse i LIS-områdena samtidigt
som icke utpekade områden indirekt skyddas mot exploatering
vilket bedöms som god hushållning. Jordbruk i tätortsnära
områden är viktigt för en levande landsbygd och i förlängningen
klimatmålet då mat annars måste transporteras länge när lokal
matproduktion försvinner. Den aktiva jordbruksmarken är även
viktig för djur och växter som kräver öppen och brukad mark
för att överleva. Dessa förutsättningar bibehålls bara så länge
jordbruksverksamheten fortgår. En annan viktig aspekt är att det
inte går att få tillbaka jordbruksmark som en gång exploaterats.
Exploatering och/eller nerläggning av jordbruk får på längre sikt
negativa konsekvenser för den biologiska mångfalden och den
lokala livsmedelsproduktionen. Kommunens förslag till åtgärder
för att främja ett hållbart jordbruk och biologisk mångfald på
kommunal jordbruksmark har troligen liten betydelse då det
framför allt är den kommunala marken som kommer att
exploateras. Det saknas generellt visioner och tankar om hur
man ska främja jordbruket och hur det alls ska bibehållas i
kommunen på längre sikt.
VA-Planen med färre VA-enheter kan ha både negativ och
positiv inverkan på miljökvalitetsnormerna för
vattenförekomster. Positiv där gamla ineffektiva enheter tas bort
och eventuellt negativa där nya anläggs.
Kommunen anger att skyddsområdena för vattentäkter ska ses
över och kompletteras. Även skyddet mot olyckor med farligt
gods vid transporter genom vattenskyddsområden ska generellt
förstärkas. Dessa åtgärder är positiva för miljökvalitetsnormen
för grundvatten. Det finns inga konkreta planer för hur de
ytvatten som inte uppfyller miljökvalitetsnormerna för
god ekologisk och/eller kemisk status ska förbättras. Ytvatten
används i dagsläget inte som dricksvatten i kommunen, men
detta är något som bör ges högsta prioritering eftersom vattnet är
en av våra känsligaste naturresurser.
Det är inte möjligt att göra en generell bedömning av
konsekvenserna för vindkraftsetableringar, utan varje enskild
vindkraftsetablering måste bedömas från plats till plats.
Den mark som frigörs när rangerbangården flyttas är med största
sannolikhet förorenad då aktiviteter förknippade med
järnvägstransporter och omlastning ofta har givit upphov till
markföroreningar. Dessa måste noggrant undersökas och
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åtgärdas innan marken kan användas till annan bebyggelse. Det
är positivt att mark saneras ur ett miljömålsperspektiv och risken
för förorening av grundvattnet i kommunens vattentäkt minskar.
Det är även positivt ur ett samhällsperspektiv att kunna använda
centrala delar av tätorten till bostäder, kontor och handel i stället
för tung industriverksamhet. Buller och vibrationer kommer att
minska vilket är bra ur folkhälsosynpunkt liksom
möjligheten till en förtätad bebyggelse med kortare avstånd till
service. Ekonomiskt sett kan det vara förknippat med stora kostnader att sanera ett förorenat område. Ligger föroreningen på
attraktiv mark kan det ökade värdet av marken uppväga
kostnaderna för saneringen eftersom förorenad mark i praktiken
kan sakna eller ha negativt ekonomiskt värde då det har en
väntande kostnad när den ska saneras.

4.4 Naturmiljö
BAKGRUND
Utpekande av områden för landsbygdsutveckling i strandnära
lägen (LIS-områden) utgör indirekt ett skydd för andra
strandnära områden då utvecklingen styrs mot dessa områden.
Det medför en möjlighet för en mer konsekvent bedömning av
annan byggnation på landsbygden. I och med att nya områden
öppnas upp för bebyggelse ökar även tillgängligheten till dessa
och närliggande naturområden då nya vägar anläggs vilka ökar
möjligheten att ta sig dit.
De tio LIS-områdena är utpekade utifrån de fem kriterier som
lagstiftningen ställer på sådana områden om hänsyn till
naturmiljö och samhällsnytta. Kriterierna ska alla vara uppfyllda
och de redovisas i planen. Flertalet av områdena ligger
förhållandevis nära mindre samhällen som kan gynnas av
ökande befolkningsunderlag. Kommunen har många sjöar och
vattendrag där stränder och strandnära områden inte är
exploaterade. Varje enskilt ärende kan aktualisera speciella krav
på utredningar exempelvis naturinventeringar eller utredningar
avseende VA-lösningar.
Kompletterande bebyggelse i kulturlandskapet ska företrädesvis
ske i närheten av befintlig bebyggelse, ofta i gränslandet mellan
öppen mark och skog. Alla övergångszoner mellan naturtyper är
viktiga för den biologiska mångfalden och gränslandet mellan
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skog och öppen mark utgör de artrikaste delarna av
kulturlandskapet.
Stads- och tätortsnära grönytor och parker ska skyddas mot
ny bebyggelse då dessa ytor är viktiga för både den biologiska
mångfalden och för ekosystemtjänster i staden.
Grönstrukturplanen ska ge en vägledning av hur grönytorna ska
utvecklas och användas. Dessa ytor fungerar också som
infiltrationsytor vid skyfall och hjälper till att ta hand om stora
vattenmängder.
Kommunen ska fortsätta att skydda de redan avsatta
områdena för skydd av natur och miljö genom riksintressen,
Natura 2000-områden, naturreservat, naturminnen, djur- och
växtskyddsområden, biotopskydd och nationalpark. Även vissa
stora och opåverkade områden som betraktas som tysta, ska
ha ett visst skydd mot nya störande verksamheter. Dessa verksamheter och områden räknas upp i planen. Andra tätortsnära
naturområden ska utvecklas med inriktning mot friluftsliv och
rekreation.
Nollalternativet har ingen uttalad policy för bebyggelse i
strandnära områden men viss restriktivitet anges.
Utvecklingsområden i andra delar av kommunen ligger främst
på jordbruksmark och annan mark i närheten av tätorterna.
Kulturlandskapet ska värnas men viss ny bebyggelse kan tillåtas.
PÅVERKAN
Utpekande av LIS områden kan ha negativa effekter på
naturmiljön i dessa områden då icke exploaterade områden tas i
anspråk för nya tomter och ny bebyggelse. I de flesta fall
kommer kommunen att kräva att en detaljplan upprättas inför
exploateringen i vilken det kommer att ställas krav om
utredningar av naturvärden och djurliv på platsen. I förekommande fall kan då ett formellt skydd ges för känsliga delar av
området.
Strandnära boende anses vara ett attraktivt boende som kan öka
kommunens attraktionskraft och livskvalitén hos invånarna.
LIS-områdena medför även en bättre tillgänglighet till
strandnära områden för rekreation och friluftsliv när
kommunikationerna till områdena förbättras.
Hårdgjorda ytor kan öka belastningen på vattendragen i närheten
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genom ökad ytavrinning som för med sig föroreningar.
Avsaknaden av kommunalt VA i flera av de utpekade
exploateringsområdena kan leda till en risk i några av
områdena att enskilda avlopp kan påverka
miljökvalitetsnormerna för ytvattenförekomsternas kemiska status negativt. Följande områden kan i framtiden komma anslutas
till kommunalt vatten och avlopp: Herrestadssjön, sydvästra och
Herrestadsjön sydöstra och Nästasjön. Alla dessa områden kommer kunna att kopplas på det kommunala VA-nätet om en större
exploatering kommer till stånd.
De stadsnära naturområdena blir mer inträngda och
förtätningen av staden kan komma att ge ett ökat
exploateringstryck mot dessa ännu fria ytor, men det finns en
uttalad strävan efter att bevara grönytor i stadsnära lägen.
De områden som åtnjuter skydd idag kommer inte att bli
föremål för exploateringsverksamhet utifrån planförslaget.
Undantag från detta skydd definieras i planen och är större
infrastrukturprojekt som är av riksintresse och områdena norr
och söder om Värnamo stad.
Nollalternativet förespråkar inga skydd för naturmiljön utöver
redan skyddade områden. Stadsnära grönområden och parker
ska dock skyddas mot exploatering om det inte rör vissa
VA-lösningar.
BEDÖMDA KONSEKVENSER
Det bedöms rimligt att några få begränsade sjönära områden
som uppfyller vissa specifika krav avsätts för möjlig
exploatering och samhällsutveckling. Indirekt skyddas då andra
strandnära områden när specifika områden pekas ut för
exploatering. Detta bedöms som en positiv effekt av
LIS-områdena.
Negativa effekter från byggnation i strandnära områden är att
belastningen på närliggande ytvatten i form av ökad avrinning
från hårdgjorda ytor kan öka vilket riskerar att föra med sig
ökade föroreningshalter i form av näringsämnen, tungmetaller,
petroleumrester mm. Kommunala VA-lösningar saknas i de nya
exploateringsområdena (vilket i vissa fall riskerar att påverka
miljökvalitetsnormerna för vattenförekomster). Kan kommunalt
VA anordnas i områdena bedöms risken för att MKN påverkas
som liten. Vid Gunnerns sydöstra strand ligger ett
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vattenskyddsområde för den lokala vattentäkten. Detta
skyddsområde kommer troligen att tas bort på grund av en
tri-förorening i grundvattnet. Andra negativa aspekter är att
produktiv skogsmark exploateras och att de enskilda
transporterna ökar vilket kan vara negativt för klimat och
biologisk mångfald.
Positiva effekter av ny bebyggelse kan vara att landsbygden
utvecklas och nya både sociala och ekonomiska möjligheter
utvecklas i de nya områdena. Trots att hänsyn tas till kravet på
tillgängligheten för allmänheten till strandområden kan
bebyggelsen och bryggor uppfattas som en begränsning av den
allmänna tillgängligheten.
Grönstrukturen inne i samhällena bidrar med
ekosystemtjänster och stadsnära grönområden förväntas få större
betydelse för fler människors rekreation och välbefinnande
framtiden. Detta medför ett ökat tryck på dessa områden men det
bedöms att risken för överanvändning som medför en negativ
effekt är liten. De kommer även att få ökad betydelse som
infiltrationsytor för att förebygga översvämningar när staden
förtätas. De kan även bidra till en ljus och välkomnande utemiljö
vilket troligen även ger en positiv effekt på folkhälsan.
Redan skyddade områden kommer att skyddas även
fortsättningsvis. Inga planer på nya skyddade områden finns
angivna i översiktsplanen.
Nollalternativet pekar inte ut några speciella områden för
strandnära utbyggnad utan lämpligheten bedöms från fall till.
Dock anges att tillstånd inte bör ges för ensamma byggnader i
strandnära läge. Enskilda avlopp i avlägsna delar av kommunen
uppmuntras vilket kan ge problem med övergödning och utsläpp.
MKN kan i vissa fall påverkas negativt av dessa utsläpp.
Naturskyddade områden ska behållas och inte exploateras.
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4.5 Kulturmiljö
BAKGRUND
Planförslaget innebär att bebyggelseutvecklingen koncentreras
till Värnamo tätort och området kring tätortsbandet längs väg 27.
Ny bebyggelse ska vara kompletterande bebyggelse och placeras
i landskapet på gränsen mellan öppen mark och skogsmark som
man kulturhistoriskt har gjort.
Områden, både i staden och på landsbyggden, som är
intressanta ur ett kulturmiljöperspektiv ska synliggöras
utvecklas och skyddas mot allt för stor påverkan. Där det är
möjligt ska tillgängligheten till intressanta platser ökas genom
utveckling av besöksnäring och turism. Kommunen vill även
verka för bättre kommunikationer till sådana platser. I stadsmiljö
skall skyddet för kulturmiljön ses över i samband med all kommunal planering. Vid ändring av bebyggelsemiljöer och
ändringar av befintlig bebyggelse ska hänsyn tas till
respektive kulturmiljöns värde. Speciellt nämns området kring
Nydala kloster som särskilt viktigt att bevara ur
kulturmiljöhänseende. Kommunen avser att planlägga området
med områdesbestämmelser för att utveckla kulturvärdena i
området som helhet.
Värnamo ska ha en aktuell kulturmiljövårdsplan och vara en
kommun med plats för kultur både genom att värna kulturcentra
och förtydliga kulturens betydelse och funktion i den fysiska
miljön.
Nollalternativet skiljer sig inte nämnvärt från den nya planen.
Mål och inriktningen på vilka områden som ska värnas ligger
fast. De redan skyddade områdena ska bevaras och utvecklas.
Upprättade skydd för kulturmiljön ska följas och
kulturmiljövärden ska bevakas och värnas vid större
infrastrukturprojekt.
PÅVERKAN
Exploateringsintressen finns i närheten av Nydala kloste . Det
övervägs att förutom områdesbestämmelser, upprätta ett
kommunalt intresseområde för kulturmiljön för detta område.
Den uttalade koncentrationen av bebyggelsen kan på sikt
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innebära en utarmning av de mer perifera områdena i
kommunen och att även areella näringar läggs ner och skogen
börjar ta över det öppna landskapet vilket medför att
kulturlandskapet och värdefulla kulturmiljöer riskerar att på
sikt försvinna. Idag bevaras vissa av de värdefulla miljöerna av
ansvarskännande fastighetsägare. Det saknas konkreta förslag
på hur kulturlandskapet som är beroende av hävd och bruk ska
bevaras i framtiden eftersom många områden är beroende
markägarens intresse för kulturmiljön. Planförslaget har efter
samrådet kompletterats med ett ställningstagande för ett stråk
i kommunen som benämns landsbygdslinjen. Utmed stråket
ska kommunen under planperioden verka för en utveckling av
kommunikationer och service. Kommunen ser ställningstagandet
som en av flera strategier för att långsiktigt verka för en
utveckling av landsbygden. Förhoppningen är vidare att
landsbygdslinjen till en viss del ska väga upp eventuella
negativa effekter som ställningstagandet kring tätortsbandet
skulle kunna innebära.
BEDÖMDA KONSEKVENSER
Bedömningen av effekterna som den nya översiktsplanen
kommer att få på kulturmiljön utifrån nollalternativet är
neutrala. De värden som finns ska bevaras och värnas. Inga nya
satsningar på kulturmiljön eller försämringar av befintligt skydd
planeras. Det finns inga uttalade åtgärder eller
viljeinriktningar för att stötta kulturlandskapens brukare. Det
finns därför en risk att kulturlandskapet växer igen när den
gamla generationen brukare försvinner. Nya typer av
livsstilsboende på landsbygden vilket kommunen är positiv till,
skulle till viss del kunna motverka denna risk, men risken för
förskogning av öppna kulturlandskap kvarstår även med den nya
planen.
Främjande av besöksnäringen i kulturintressanta områden kan
medföra en positiv utveckling för det lokala näringslivet. En
levande landsbygd kring besöksobjekten där förutsättningar
finns för en god livsmiljö för dem som bor och driver
verksamheten. Detta kan bidra till att stärka den lokala
samhörigheten i bygden vilket bidrar till ekonomisk utveckling,
ökad folkhälsa och deltagande i den offentliga diskursen.
Tillgängligheten till naturen kommer att öka när nya områden
öppnas upp genom besöksnäringen. Förhoppningsvis kan en
bättre möjlighet till en aktiv fritid främja folkhälsan.
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Satsningen på kultur är positiv sett till den sociala hållbarheten
då kultur, både ny och historisk, har stor social betydelse, bland
annat som mötesplats och identitetsskapare.
Det kan finnas en liten risk för överexploatering av vissa
populära kulturmiljöer i samband med viss typ av
fritidsaktivitet som exempelvis kan låta mycket, såsom större
evenemang med mycket folk eller evenemang med motorfordon
inblandade. Risken bedöms dock som liten.

4.6 Rekreation och friluftsliv
BAKGRUND
Kommunen har en uttalad ambition att utveckla
förutsättningarna för rekreation och friluftsliv, framför allt i
stadsnära områden. Besöksnäring och turism lyfts fram som
framtidsbranscher i översiktsplanen och man uttrycker även
en önskan om att utveckla näringsverksamhet för organiserade
friluftsaktiviteter i mer perifera områden av kommunen, gärna
i anslutning till kulturhistoriskt intressanta miljöer. Naturturism
och besöksnäring är en prioriterad näringsgren. Vården av
kulturmiljö kan även stärkas genom att särskilda
kulturintresseoråden upprättas.
Kommunen vill satsa på att ge befolkningen möjlighet till en
aktiv fritid genom att utveckla nya idrottsanläggningar och
idrottsplatser och anlägga nya elljusspår och badplatser nära
bebyggelsen. Man vill även öka tillgängligheten och
möjligheterna att komma ut i skog och mark för alla genom att
underlätta kommunikationer både genom nya cykelvägar och
ökad kollektivtrafik.
Det finns 10 utpekade områden för ny bebyggelse i
strandnära områden (LIS-områdena) i tidigare i mindre grad
exploaterade områden vilket ökar tillgänglighetsgraden genom
nya vägar och bättre möjligheter att ta sig dit. Området omkring
sjön Rusken är av kommunalt intresse för friluftslivet.
Kommunen vill utveckla området och underlätta för friluftslivet
genom att verka för ökad tillgänglighet.
PÅVERKAN
Landsbygdsutvecklingsområden i strandnära läge kan göra att
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tillgängligheten till skog och mark som idag är svåra att ta sig till
underlättas när nya vägar anläggs i dessa områden.
Områdena ligger i anslutning till sjöar och ger nya möjligheter
till badplatser och båtbryggor.
Planen anger att det finns flera tätortsnära naturområden so
ska utvecklas med inriktning mot friluftsliv och rekreation. Ett
av dessa särskilt utpekade områden är Ruskenområdet som är
av kommunalt intresse för friluftslivet. Även utvecklingen av
LIS-områdena kan medföra att tillgängligheten till områdena
ökar för rekreation och friluftsliv.
Nollalternativet anger flera namngivna områden förutom
riksintresseområdena som ska utgöra viktiga områden för
rekreation och friluftsliv. Dessa är Alandsrydsområdet,
Ruskenområdet och Osudden och även tysta områden nämns
som viktiga områden för rekreation.
BEDÖMDA KONSEKVENSER
Bedömningen är att skillnaderna mot 0-alternativet är små.
Satsning på fritidsanläggningar är dock mer uttalad i den nya
planen vilket kan medföra positiva effekter på välbefinnande
och folkhälsa. Tillgängligheten till naturen bedöms kunna öka
när nya områden öppnas upp genom besöksnäringen och de nya
strandnära bostadsområdena. Det är dock av vikt att
utformningen av naturområdena görs varsamt så att inte
områdena blir för parklika och planerade då sådana miljöer är
mindre attraktiva för djur och växter och därmed negativa för
miljömålen om biologisk mångfald. Förhoppningsvis kan bättre
tillgänglighet öka möjligheten för flera människor att komma
ut i naturen och att få en aktiv fritid. Detta bedöms få en positiv
effekt på välbefinnandet och på så sätt främja folkhälsan.
Tillgänglighetsanpassning av badplatser och andra anläggningar
kan ge en positiv effekt för friluftslivet och främjar
folkhälsomålet om god folkhälsa och tillgänglighet för alla.
Påverkan på miljökvalitetsmålen kan i vissa fall bli något
negativ om vissa aktiviteter i naturen blir för omfattande och
sliter på mark och fauna och är störande för djurlivet.
Begränsning kan behövas i vissa områden.
Nollalternativet: Satsningar på cykelleder, fiske, kanoting och
friluftsturism ligger fast även i den nya planen. Utpekandet av
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specifika områden är mer uttalad i nollalternativet. I den nya
planen är ställningstaganden och viljeinriktningar på en mer
övergripande nivå.

4.7 Samhällsservice
BAKGRUND
Befolkningsutvecklingen och hur befolkningen fördelas över
kommunens yta är avgörande för hur samhällsservicen kommer
att påverkas. Kommunen har konstaterat att
befolkningsutvecklingen framför allt sker i centralorten vilket
ger en ökad möjlighet till en mer diversifierad
samhällsservice där. Kommunen vill koncentrera
bebyggelseutvecklingen till Värnamo stad och tätortsbandet
längs väg 27 för att kunna utveckla kollektivtrafik och
cykelvägar i detta stråk. Syftet är att bibehålla ett tillräckligt
stort befolkningsunderlag längs detta stråk och i omlandet för att
olika typer av samhällsservice ska kunna finnas och utvecklas
även i de mindre tätorterna längs väg 27.
Planförslaget har efter samrådet kompletterats med ett
ställningstagande för ett stråk i kommunen som benämns
landsbygdslinjen. Stråket är beläget från Nydala, via Fryele till
Värnamo och från staden till Dannäs via Åminne och Hånger.
Utmed stråket och i stråkets förlängning över kommungränsen
ska kommunen under planperioden verka för en utveckling av
kommunikationer och service. Kommunen ser ställningstagandet
som en av flera strategier för att långsiktigt verka för en
utveckling av landsbygden. Förhoppningen är vidare att
landsbygdslinjen till en viss del ska väga upp eventuella negativa effekter som ställningstagandet kring tätortsbandet skulle
kunna innebära.
Kommunen har även en uttalad ambition att behålla och satsa
på landsbygdsskolorna, liksom att bevara biblioteken utanför
centralorten. En fortsatt god och helst utbyggd samhällsservice
även på landsbygden är kommunens ambition.
Närheten till skolor och annan samhällsservice är viktigt för att
människor ska vilja bosätta sig på landsbygden vilket i sin tur
ger underlag för handel och annan näringsverksamhet. Lokal
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näringsverksamhet kan bidra positivt till en levande landsbygd.
Kommunen ska även underlätta och möjliggöra för
förändringar av innehåll och funktion hos näringar på
landsbygden och underlätta för nya verksamheter.
Möjligheten till fortsatt utbildning efter grundskola och
gymnasium ökar chanserna att unga människor stannar kvar i
kommunen och inte flyttar för att utbilda sig. Kommunen vill
även främja möjligheten till arbetspendling både inom och för
längre pendling utanför kommunen. Detta ska framför allt ske
med spårbunden trafik och där inte detta är möjligt med ökad
busstrafik.
Kommunen vill öka tillgängligheten till offentliga platser och
inrättningar och bygga mer blandade miljöer med olika typer
av bostäder och upplåtelseformer. Genom utformningen av det
offentliga rummet ska trygghet och delaktighet bland
kommunens invånare ökas. Alla invånare ska ges möjligheten att
leva ett fysiskt aktivt liv igenom att utveckla gång- och
cykelstråk, motionsspår, idrottsanläggningar, promenadslingor
och andra utomhusaktiviteter.
PÅVERKAN
Genom att koncentrera bebyggelseutvecklingen till vissa delar
av kommunen finns större möjlighet att få underlag för
samhällsservice även i delar av kommunen som inte ligger i
direkt närhet till Värnamo. Kommunens uttalade ambition att
decentralisera utbildningen och satsa på många mindre skolor
lokaliserade i de mindre orterna är en viktig del för att få och
behålla en levande landsbygd. Detta kan även vara en möjlighet
för samlokalisering av kommunal service på landsbygden som
exempelvis offentliga samlingslokaler och bibliotek i anslutning
till skolorna. När det finns en skola i byn ökar attraktiviteten att
bo där vilket även medför möjligheter för att annan
samhällsservice kan finnas kvar och utvecklas på landsbygden.
Det kan även medföra en möjlighet att få till grupp- och
äldreboende även i de mindre orterna så att man inte behöver
flytta ifrån hembyn om man behöver hjälp när man blir äldre.
Utvecklingsmöjligheterna för kommunens unga ökas med en
god tillgång på utbildning och det gynnar även de lokala
företagens möjlighet att rekrytera ny arbetskraft och att
utvecklas. Ur ett hållbarhetsperspektiv är inte pendling något
positivt då det går åt stora resurser för transporterna. Pendlare
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bidrar i regel inte heller till trivsel eller deltagande i det lokala
samhällslivet.
Utpekandet av utvecklingsområden i strandnära läge
(LIS-områden) är ett sätt att utveckla landsbygden och förbättra
underlaget för samhällsservice i närliggande orter. Kommunens
ambition att möjliggöra en diversifiering av hur jordbruk kan
drivas och kombineras med andra näringar för att få ett mindre
jordbruk att gå ihop ekonomiskt och den positiva inställningen
till hästgårdar och så kallat livsstilsboende på landsbygden kan
ge ökat behov av samhällsservice utanför centralorten.
Att främja kunskaps och tjänstebaserade näringar i centrala
lägen är bra för tillgänglighet och attraktivitet liksom att verka
för en blandning av olika bostadstyper, storlekar och
upplåtelseformer i samma områden. Det finns en ambition att
tillvarata och främja alla människors delaktighet och inflytande i
samhället genom dialogmetoder. Genom att satsa på
attraktiva bostäder för alla ökas tillgång och tillgänglighet till
bostäder vilket främjar ekonomisk och social trygghet.
Kommunens ambition är att där det är möjligt etablera
samhällsservice i integrerande lägen för att motverka
polarisering och skapa nya mötesplatser. Planen ska även
motverka externhandels-etableringar och i stället verka för en
levande stadskärna för att främja tillgänglighet och gatuliv bland
annat.
Orter som inte ligger i närheten av väg 27 kan förlora lokal
service genom att befolkningsunderlaget riskerar att minska när
kommunen inte satsar på bebyggelseutveckling i dessa områden.
Det sedan samrådet nya ställningstagandet kring landsbygdslinjen kan i viss mån bredda kommunens planeringsfokus till att
omfatta större del av kommunen.
Kommunens mål är att 2020 ska alla ha tillgång till bredband.
Kommunen anser i och med denna ställningstagande att man
redan har kommit lång.
Nollalternativet innebär att man i princip ska främja
bebyggelseutveckling i hela kommunen men med inriktning mot
samlad bebyggelse. Kommunen vill fortsätta att stödja
hemkörning av varor till utsatta grupper som inte kan ta sig till
affären själva.
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BEDÖMDA KONSEKVENSER
Kommunens ställningstagande att satsa på Värnamo tätort och
ett tätortsband längs väg 27 där bebyggelseutvecklingen ska
koncentreras och samhällsservice prioriteras, är ett sätt att kunna
utveckla och bibehålla en attraktiv kommun. Bedömning av
skillnaderna mellan den nya strategin och 0-alternativet är här
ganska tydlig. I den nya planen har kommunen en uttalad
strategi för hur man ska styra ny bebyggelse mot ett utpekat
stråk för att ge bättre underlag för samhällsservice i orterna i
stråket. Resten av landsbygden är inte prioriterad. Det är en
medveten strategi för att koncentrera resurserna.
Satsningen på vissa områden och stråk bedöms få negativa
konsekvenser för utveckling och samhällsservice i de delar av
kommunen som inte ligger i eller nära detta stråk. Om
samhällsservice försvinner på grund av brist på
befolkningsunderlag utarmas de små orterna snabbt och de
tappar i attraktivitet. Strategin med tätortsband och
landsbygdslinje medför troligen att en större del av kommunens
yta långsiktigt kommer att ha tillgång till samhällsservice än
om man skulle satsa lika mycket på alla små orter som då efter
hand riskerar att utarmas en efter en. Planerna att Värnamo stad
ska leda utvecklingen för hela kommunen riskerar att förstärka
urbaniseringstrenden och bidra till att utarma landsbygden i ett
längre perspektiv. Städer har alltid genom historien dragit till sig
omlandets invånare och det är därför tveksamt om en
prioritering på staden ger synergieffekter på närliggande orter
och landsbygd. Däremot kan man genom att styra utvecklingen
till tätortsbandet och landsbygdslinjen främja en utveckling som
är mindre centraliserad än vad en utveckling utan styrning skulle
riskera att bli.
Samhällsservice och utbildning gynnas då man kan satsa på och
behålla landsbygdsskolorna i de områden som ligger i eller nära
tätortsbandet. Kommunens fokus på skola och utbildning är
positiv även ur andra aspekter. Utbildning och lärande
främjar folkhälsomålet om delaktighet och en god skola med
goda förutsättningar bidrar även till integration och goda och
trygga uppväxtvillkor.
Förtätningen av tätorterna ger positiv effekt på folkhälsan och
välbefinnandet och möjligheten att leva ett fysiskt aktivt liv i
och med bättre möjligheter att utveckla gång- och cykelstråk,
motionsspår, idrottsanläggningar, promenadslingor och andra
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utomhusaktiviteter. Det finns dock en risk att flicko
fritidsintressen prioriteras lägre än pojkars i och med satsning på
idrottsanläggningar. Dessa blir mest ekonomiska om man satsar
på bollsporter och liknade, men med medveten utformning kan
detta motverkas.
Att sprida ut tjänstebaserade näringar i bostadsbebyggelsen
motverkar klusterbildningar och möjligheter till oväntade
samarbeten som kan leda till nya idéer och produkter. Det är
bättre att samla dessa näringar i företagsbyar för att få
synergieffekter. Ur ett socialt perspektiv är det dock positivt att
sprida ut arbetsplatser i bostadsområden då detta skapar
områden med levande gator under fler av dygnets timma ,
vilket ökar den upplevda tryggheten i området.
Även satsningen på att motverka externhandelsetableringar är
positivt för gatulivet och för tillgängligheten för grupper utan
tillgång till bil, som barn, gamla och studenter.
Viljan att tillvarata invånarnas engagemang att delta och påverka
utformningen av den fysiska närmiljön ger en god möjlighet att
uppnå en god bebyggd miljö med god möjlighet till integration,
jämlikhet och jämställdhet och ett samhälle med trygga och
friska invånare.
Nollalternativet med en inriktning mot bebyggelseutveckling i
alla tätorter medför en risk för utarmning av flera små orte . Att
bidra till och främja hemkörning av varor till utsatta grupper på
landsbygden gagnar inte nyinflyttning men hjälper till att behålla
befintlig service i utsatta kommundela .

4.8 Tekniska kommunikationer
BAKGRUND
Goda kommunikationer är ett av översiktsplanens fyra
fokusområden. Kommunen vill planera för ett hållbart
transportsystem, där hållbarheten framför allt är relaterad till
klimat och hälsa. Planen är att öka antalet transporter som sker
till fots, med cykel och med kollektivtrafik framför
biltransporter. I planeringssamanhang prioriteras gång-,
cykel- och kollektivtrafik före biltrafik. En del av strategi
bygger på en utbyggnad av gång- och cykelvägsnätet i Värnamo
och andra tätorter men även att sammanbinda närliggande orter
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med cykelleder eller cykelstråk. Kommunen ska öka
medvetandet om möjliga cykelstråk genom en tydligare
skyltning. Man vill även satsa på fler cykel- och
pendlarparkeringar och omstigningsmöjligheter från cykel till
kollektivtrafik.
Snabb och robust data- och telekommunikation finns redan i
samtliga kommunens orter och ska byggas ut ytterligare. Det
finns en uttalad ambition att utveckla och säkerställa data- och
telekommunikationerna för att gynna näringsliv och trygga levande landsbygd i kommunen.
Längre persontransporter eller pendling bör i största möjliga
mån ske med kollektivtrafik. Kommunen vill satsa på både
utbyggd och mer effektiv lokaltrafik med större turtäthet till fler
mindre orter i kommunen. En sådant ställningstagande i planen
är det om landsbygdslinjen där kommunen fram för allt vill satsa
på utveckling av kollektivtrafik. Det finns även en vilja at
förbättra lokaltrafiken till större samhällen utanför kommunen
med tätare turer. Lokala kommunikationsnoder bör bindas
samman på ett effektivt sätt och fler pendlarparkeringar ska
anläggas vid hållplatser och stationer. Där det är möjligt med
spårtrafik vill kommunen verka för att lokala järnvägar rustas
upp och utvecklas mot kortare restid och fler avgånga . Stationer
ska tillgänglighetsanpassas.
Kommunen säkra och trygga vägar till och från skola och
fritidsaktiviteter ska prioriteras. Detta främjas genom satsningar
på trygga gång- och cykelvägar och barnvänliga boendemiljöer
både i ny och befintlig bebyggelse.
En Vatten- och Avloppsplan (VA) har tagits fram parallellt med
översiktsplanen för att ge en god samstämmighet och ett
kraftfullt instrument för den goda bebyggda miljön. I VA-planen
ingår även en plan för hantering av dagvatten och hur framtida
klimatförändringar med ökad nederbörd ska hanteras. God och
långsiktig planering för vatten och avlopp medför bra
förutsättningar för en hållbar vattenförsörjning i kommunen.
Kommunen stävar efter en robust VA försörjning och vill
succesivt minska antalet anläggningar och koncentrera
verksamheten allt eftersom ombyggnader sker. Det nya
reningsverket, Pålslund, väster om Värnamo stad gör att flera av
de mindre närliggande samhällena ansluts till samma verk och
på så vis minskar antalet reningsverk i kommunen
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Nollalternativet anger satsningar på gång och cykelvägar och
att pendling med tåg ska prioriteras genom en rad samarbeten
över kommungränsen. Inga uttalade satsningar på VA-nätet i
stort men ett nytt eller upprustat reningsverk för Värnamo tätort
nämns. Enskilda avlopp utanför tätorterna uppmuntras.
Ingenting nämns om digitala kommunikationer.
PÅVERKAN
Kommunens vill satsa på gång och cykel som prioriterade
transportmedel på kortare sträckor. Gång- och cykelvägar ska
prioriteras i den kommunala planeringen.
Ur ett klimat- och utsläppsperspektiv är det positivt att satsa på
kollektivtrafiken och i synnerhet spårbunden trafik. Jämlikhete
ökar när kollektivtrafiken tillgänglighetsanpassas och blir
effektivare. En effektivare kollektivtrafik bidrar även till en mer
levande landsbygd då det ökar möjligheten att pendla in till
arbete i städerna. Lokaltrafik med buss ska främjas både genom
nya turer och tätare trafik både lokalt mellan kommunens
tätorter och regionalt där det saknas möjligheter för pendling
med tåg.
Längre pendling ska företrädesvis ske med tåg. Tågpendling är
oftast snabbare och gör att man kan pendla längre till jobb och
utbildning. Kommunen verkar aktivt för att öka både turtäthet
och kapacitet på de järnvägslinjer som går genom kommunen.
Den vill även utöka antalet tågstationer för att få fler lokala
persontransporter att ske med tåg.
Viktiga vägar, transportstråk och stationer som utgör
riksintressen eller som kommunen bedömer som extra viktiga
ska prioriteras i planeringen genom säkerhetsavstånd osv. Nya
fastigheter riskerar då inte att utsättas för lika kraftigt buller från
trafiken.
Den planerade höghastighetsjärnvägen ska finnas med i
planering av lokal infrastruktur och beredskap ska finnas för att
skapa effektiva transportstråk och förbindelser till det planerade
stationsläget. Detta är positivt för den hållbara bebyggelsen och
det lokala näringslivet genom möjligheten till längre och
effektivare arbetspendling.
Färre VA enheter i kommunen medför att de ekonomiska
investeringarna kan koncentreras till färre enheter och större
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volymer vatten kan behandlas på ett ställe vilket ger bättre
kostnadseffektivitet. Det finns ingen uttalad viljeinriktning att
utöka det kommunala VA-nätet. Samtidigt finns intentioner att
exploatera nya områden där det inte finns några planer på
kommunalt VA i första läget. Gemensamma lösningar för
enskilt VA ska eftersträvas innan en kommunal
överföringsledning eventuellt kan lösa VA-frågan senare.
För att minska dag- och spillvatten vill kommunen kompensera
för nya hårdgjorda ytor.
BEDÖMDA KONSEKVENSER
Cykla och gå är det mest klimatsmarta transportalternativet.
Klimatmålet främjas genom att lokalt bilåkande minskar och
ersätts med gång och cykel. Detta främjar även folkhälsan då
ett mål är att människor ska leva ett mer aktivt liv och öka sin
fysiska aktivitet. Att längre transporter i högre grad kan ske med
tåg eller i alla fall med kollektiva färdmedel är också positivt för
klimatet. Det medför även att arbetsmarknadsregionen blir större
och tillgången på möjlig arbetskraft för det lokala näringslivet
ökar. Människor kan även bo kvar och pendla längre till jobb
och utbildning om kollektivtrafiken blir snabbare och tätare
Om fler persontransporter sker till fots eller med cykel, vilket
främst kommer att ske i tätorterna, minskar utsläppen till luft
och mängden buller i stadsmiljön reduceras vilket även bidrar
till en bättre och mer hållbar boendemiljö för alla.
Utbyggnad av tele- och datanätet är positivt för delaktighet och
jämlikhet i samhället i stort. Det kan även bidra till möjligheter
till bättre ekonomisk utveckling på landsbygden då snabb
datakommunikation kan ge företag möjlighet att etablera
sig även i glesbygden och det främjar även möjligheten för
människor att arbeta hemifrån. De människor som inte lika lätt
tar till sig ny teknik riskerar dock att få svårare att kommunicera
och delta aktivt i samhället med ökad digitalisering och
användning av digitala tjänster.
Färre VA-enheter medför att större volymer vatten kan
behandlas på ett ställe vilket minskar miljöpåverkan genom
färre intag och utsläppspunkter men den lokala påverkan kan bli
större med större utsläppsvolymer. VA-åtgärderna kan ha både
negativ och positiv inverkan på miljökvalitetsnormerna
för vattenförekomster.
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Kommunen ska arbeta för ett klimatanpassat
spillvattensystem. Hänsyn till ökad nederbörd tas genom
målsättningen att kompensera för nya hårdgjorda ytor. Detta
kan dock stå i direkt konflikt med intentionen om att förtäta
bebyggelsen i tätorterna. Där saknas troligen förutsättningar för
nya infiltrationsyto , varför infiltrationen i så fall måste lösas
på annat sätt. Vissa tillskott kan ske genom gröna tak och/eller
magasinering under mark. Grönstrukturplanen kan utgöra ett bra
komplement till denna konflikt och bidra med hållbara lösningar
och möjlighet att tillvarata ekologitjänster som grönytor
tillhandahåller.
Påverkan av nollalternativet bedöms bli det samma som den nya
planen med skillnaden att det finns en strategi för robusta
tele- och datakommunikationer och elnät. Målet att öka
återvinningen av avfall saknas i nollalternativet.

4.9 Ljudkvalitet
BAKGRUND
Trafiken och transporterna ökar generellt i samhället idag. De
stora transportstråken ligger efter de större vägarna men även
transporter inom städerna för att förse affärer med varor och
andra leveranser som sker med lastbilar inom tätorterna
förväntas öka i framtiden. I samhällsplaneringen ska gång-,
cykel- och kollektivtrafik prioriteras framför biltrafiken
Att styra utvecklingen till tätorterna och särskilt utpekade
områden gör att övriga områden kan förbli oexploaterade och
tysta. Fem områden i planförslaget är utpekade som tysta. Dessa
ligger inte vid kommungränsen utan är spridda över kommunen
och redovisas på en karta. Det finns två områden relativt nära
Värnamo stad. Ett åt öster, kring södra delen av Hindsen och ett
nordväst om Värnamo. Det finns framtagna kriterier för
definition av tysta områden och vilka begränsningar för
markanvändning som ska finnas för dessa områden.
Området vid Rusken och flera platser i gränslandet mot
närliggande kommuner nämns som stora opåverkade och tysta
områden. Dessa sammanfaller ofta med de stora l
ågexploaterade områden som finns i kommunen. Dessa ska
uttalat värnas mot störande exploatering vilket inkluderar
vindkraft.
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Den uttalade ambitionen att förtäta stadsmiljön kan innebära
att det lokala bullret från fläktar och ventilationsanläggningar
orsakar ökat buller på innegårdar och liknade i stadsmiljöer där
sådana anläggningar vanligen placeras.
PÅVERKAN
Bullret runt de stora vägarna kommer att öka genom en ökande
mängd tunga transporter framför allt på de viktiga
transportstråken. Förtätning av bebyggelsen ska ske i
tätorterna och längs och i närheten av väg 27 vilket gör att
bullret för många invånare kommer att öka. Buller och höga
ljudvolymer är skadligt för människor i längre perspektiv.
Kommunen vill upprätthålla de skyddszoner för buller som
anges i bullerskyddsföreskrifterna.
Nya verksamheter och nya bostäder kommer att få sämre
möjligheter att utvecklas i andra områden än de utpekade och
där riskerar avfolkningen till följd av urbaniseringstrenden att
fortsätta, med följden att dessa områden blir tystare.
De tysta områdena nära tätorterna kommer troligen att få större
betydelse för friluftsliv och rekreation i framtiden. Det är därför
betydelsefullt att dessa områden skyddas mot störande
exploatering.
Nollalternativet hade en vision om att minska tunga transporter i
tätorterna genom att aktivt styra om dem till befintliga
genomfartsleder eller att bygga nya sådana förbi tätorterna.
Satsningen på gång och cykeltrafik i och mellan tätorter finn
med även i nollalternativet liksom satsningen på kollektivtrafik
och persontransporter på järnväg.
BEDÖMDA KONSEKVENSER
Det saknas en samlad plan för andra transporter än
persontransporter i planen vilket gör att buller från tung
trafik kan komma att öka i tättbebyggda områden. Den generella
bedömningen är att buller i tätorterna kommer att öka till följd
av ökade antal tunga transporter och den uttalade inriktningen på
förtätning av tätorterna som medför ökat antal fläktar och
ventilationsaggregat i stadsmiljön och på innergårdar vilket
riskerar att öka mängden buller. Den minskade mängden bilar
kommer inte att uppväga ökningen av annat buller.
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Den huvudsakliga bebyggelseutvecklingen på landbyggden ska
ske längs eller i närheten av väg 27 vilket gör att särskild hänsyn
bör tas till buller. Det anges i planen att skyddszoner ska
upprätthållas vilket kan motverka denna risk, liksom medveten
utformning av bebyggelsen i dessa lägen.
Landsbygden långt från större vägar kommer genom avfolkning
troligen att bli tystare i framtiden. Bevarandet av tysta områden
ger positiva effekter för flera miljökvalitetsmål och även för
friluftsliv och folkhälsa.
Nollalternativ Det finns ett antal utpekade tysta områden i
nollalternativet, förutom Store Mosse i väster är även området
mellan Hindsen och Rusken och området öder om Rydaholm
utpekade som tysta områden. Dessa båda sista områden nämns
även i den nya översiktsplanen men har inte lika stor utbredning.

4.10 Luftkvalitet
BAKGRUND
Miljökvalitetsnormer för luft är till för att skydda miljön och
människors hälsa. Detta finns idag för kvävedioxid, bensen,
bly, kolmonoxid och partiklar (PM10). Ingen MKN överskrids i
kommunen men det finns skäl att följa upp halterna av
dygnsmedelhalter av partiklar (PM10) på en mätplats i centrala
Värnamo. Kvaliteten på luften i tätorterna är till stor del
beroende av transporter och uppvärmning. Kommunen
kontrollerar regelbundet luftens kvalitet i Värnamo tätort.
Kontrollerna omfattar bakgrundsmätningar av kvävedioxid,
VOC (kolväten där bensen ingår), svaveldioxid och partiklar
(PM10). Månadsmätning av kvävedioxid och svaveldioxid sker i
Nästa och Tuddabo. På dessa stationer mäts även ozon
sommartid. Mätningar av luftkvalitet har tidigare skett på olika
trafikerade platser i tätorten
Kommunen har som mål att minska sin klimatpåverkan och
detta uttrycks framför allt genom att främja gång- och
cykelvägar, underlätta för kollektivtrafiken och verka för
utökade möjligheter för persontransporter med tåg.
Kommunen anger flera viljeinriktningar för att behålla den
goda luftkvalitén i kommunen och exemplifierar åtgärder för att
miljökvalitetsnormerna för utomhusluft ska uppnås. Bland annat
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anges höga byggnader, vedeldning och industrietablering som
faktorer som bidrar till sämre luftkvalitet. För att förbättra
luftkvaliteten vid ny- och ombyggnation ska energisnåla
lösningar, fjärrvärme och energisnåla byggnader främjas.
Nollalternativets enda mål för luftkvalitet är att
miljökvalitetsnormerna för luft skall hållas. Detta ska ske genom god trafikplanering och åtgärder för att minska utsläppen
av VOC och kväveoxider. Man ska även få bort den vedeldning
som sker i icke miljögodkända anläggningar.
PÅVERKAN
Vedeldning i städerna har stor betydelse för luftkvaliteten. Även
om vedeldning inte längre används för uppvärmning i stadsmiljö
förekommer en del trivseleldning. Det finns lokala föreskrifter
om begränsning av fastbränsleeldning i kommunens tätorter.
Gröna växter bidrar till en bättre luftkvalitet och grönytor och
enskilda träd ska sparas vid exploatering i tätorterna. Det finns
även en vilja att öka möjligheten för lokal odling och då framför
allt egenodling som ska främjas och nya möjligheter för
kolonilotter ska beaktas.
Nyetablering av tung industri ska styras till områden där den inte
riskerar att påverka MKN för luftkvalitet negativt och
energisnåla lösningar och byggnader ska prioriteras.
Trafiken i tätorterna bidrar till sämre luft. Biltrafiken sk
minskas genom en rad åtgärder exempelvis främja bilpoler och
prioritera pendlarparkeringar. Förtätning av den byggda
strukturen leder till ett minskat biltransportbehov för invånarna.
Den tunga trafiken i tätorterna som bidrar till utsläpp av
kvävedioxid och mikropartiklar nämns inte alls.
BEDÖMDA KONSEKVENSER
Intensionen att minska biltrafiken i tätorterna medför även en
minskning av lokala luftföroreningar vilket ger positiva effekter
på miljömålen för klimat och luft och bidrar även till att MKN
för partiklar i luft inte riskerar att överskridas. Den tunga
trafiken som bidrar till utsläpp av kvävedioxid och
mikropartiklar behandlas inte alls i planen vilket på sikt kan få
till följd att vissa av MKN för luft riskerar att överskridas.
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Byggande som främjar lägre energiåtgång i alla led kan ge
positiva effekter på klimatmålen och även bidra till en bättre
luftmiljö om det medför minskad förbränning.
Bevarande av grönstruktur och parker bidrar också till
miljömålens uppfyllande och levererar även andra
ekosystemtjänster till samhället. Sammantaget ger det även
förutsättningar för en bättre boendemiljö och folkhälsa i och
med att
utomhusluften får högre kvalitet.
Bedömning av hur luftkvaliteten kommer att skilja sig åt i
förhållande till nollalternativet utgörs framför allt av en mer
uttalad satsning på grönstruktur. Inriktningen mot minskad
biltrafik och mer gång och cykeltransporter fanns redan i den
gamla översiktsplanen och där bedöms skillnaden vara
försumbar.

4.11 Risker
En risk är en bedömning av konsekvenserna av en viss företeelse
eller förutsättning. Den går att påverka genom att eliminera eller
förhålla sig till på annat sätt men den är en redan given
förutsättning som inte orsakas av översiktsplanen utan endast
går att förhålla sig till på det ena eller andra sättet. Därför är
bedömningen nedan av riskerna något annorlunda upplagd än
övriga konsekvenser av planförslaget. Flera av de riskområden
som räknas upp nedan är endast att förhålla sig till och vidta
åtgärder för att förebygga.
Markanvändningen ska vara lämplig för ändamålet och
kommunen har identifierat ett antal risker som ska beaktas i
planeringsarbetet. Länsstyrelsen har pekat ut ett antal riskobjekt
i kommunen som rör förorenade områden. MSB har gjort en
översvämningskartering som visar riskområden för
översvämning längs Lagan. Denna risk och den ökade risken för
skyfall ska beaktas vid byggnation och ingen väsentlig
bebyggelse får ske i riskområden. Det finns även begränsningar
för nybyggnation där det finns andra naturolycksrisker såsom
skred eller ras samt markföroreningar och radon. Andra
identifierade risker är transporter av farligt gods och
riskområden för viss typ av verksamhet. Man ska även planera
för brand och olyckor i ett tidigt skede.
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I de strandnära områdena som utpekats för
landsbygdsutveckling har en analys av risken för översvämning
gjorts för varje område och hänsyn ska tas till
översvämningsrisker vi all nybyggnation. Översvämningsrisken
har bedömts utifrån markens höjd över befintligt
medelvattenstånd i närliggande vattendrag eller sjö i förhållande
till högvattenflöden. Det finns en risk att miljökvalitetsnormern
för yt- och/eller grundvatten överskrids i samband med
byggnation i framför allt strandnära områden utan kommunalt
VA.
Lagan rinner genom Värnamo tätort vilket gör att
översvämningar kan förekomma. MSB har gjort en kartläggning
av översvämningsrisker längs Lagan och hela det gamla
flodplanet riskerar att översvämmas vilket innebär att delar av
centrala Värnamo löper risk att sättas under vatten vid höga
flöden. Vid nybyggnation bör hänsyn tas till det beräknade
översvämningsområdet. Risken för höga flöden och kraftiga
skyfall beräknas öka i framtiden i och med att
klimatförändringarna beräknas ge större nederbördsmängder.
Det är även ökad risk för värmeböljor och torrperioder i och
med klimatförändringen. Det finns dagsläget ingen specifi
kommunal planering för hur dessa risker ska hanteras.
För dag- och spillvattensystemen finns klimatrisken med ökad
nederbörd. Ledningssystemet för att ta hand om ökande
nederbördsmängder i framtiden är idag underdimensionerat.
Kommunen ska arbeta för ett klimatanpassat spillvattensystem.
Hänsyn till ökad nederbörd ska tas genom målsättningen att
kompensera för nya hårdgjorda ytor. Detta står dock i direkt
konflikt med intentionen om att förtäta bebyggelsen i tätorterna.
Där saknas troligen förutsättningar för nya infiltrationsyto . Vid
nybyggnation ska hänsyn tas för skyfall och i utsatta områden
ska åtgärder vidtas för att minska riskerna.
Transporter av farligt gods går framför allt längs de större trafi stråken och väg 27 som pekas ut som central för
bebyggelseutveckling är ett av dessa stråk. Risken för olyckor
ökar med ökande trafik. Generellt ska skyddet mot olyckor med
farligt gods vid vattentäkter förstärkas men inga specifika
skyddsåtgärder anges i planen.
De områden som länssyreslen har identifierat som förorenade
ska beaktas vid planeringen och gärna undersökas. Det är viktigt
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att detta görs då flera av områdena endast är identifierade geno
verksamheten som bedrivits på platsen och ingen kunskap finns
om verksamheten har förorenat marken eller vattnet. Detta bör
gälla även om verksamheten är klassad som låg risk. Miljömålet
giftfri miljö är det som framför allt berörs av detta
ställningstagande men även biologisk mångfald och folkhälsa
berörs. De utgör även en ekonomisk risk då man inte vet vad det
skulle kosta att sanera området. Ofta finns det ingen
verksamhetsutövare kvar som kan stå för saneringskostnaderna
och då är det staten och kommunen som får stå för kostnaden.
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5. Mellankommunal påverkan
Kollektivtrafiken
Skydd av yt- och grundvatten
Områden för Vindkraft
Stora opåverkade områden
Övriga mellankommunala frågor
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5. Mellankommunal påverkan
Det finns flera områden i planen som berör eller kan komma at
beröra andra kommuner. Dessa områden innefattar
kollektivtrafiken både med buss och den spårbundna trafiken
påverkan på och skydd av yt- och grundvatten och andra
riksintressen, stora opåverkade områden samt områden lämpliga
för vindkraft. De två sista frågorna sammanfaller ofta då det är
samma geografiska områden som berörs

5.1 Kollektivtrafiken
En del av arbetskraften kommer alltid att bo på annat ställe än
där jobben finns. Det finns en uttalad ambition i planen at
underlätta för arbetspendling vilket ställer krav på samverkan
med andra kommuner. Det finns redan ett bra och fungerande
samarbete mellan kommunerna och regionerna när det gäller
kollektivtrafik. Någon ny påverkan till följd av planförslaget
bedöms inte uppkomma.

5.2 Skydd av yt-grundvatten
Lagan är en viktig vattenresurs i regionen och den påverkar även
grundvattnet då dess vatten bidrar till grundvattenbildningen i
bland annat Bergaåsen som är dricksvattentäkt för Alvesta och
Växjö. Grundvattnet längs Lagan är även vattenresurs för
Värnamo Stad. Lagan är även det vattendrag som kan komma
att påverkas mest av planförslaget då den har sitt lopp genom
Värnamo stad. Befolkningsökning och därmed antalet nya
bostäder kan öka belastningen på VA-anläggningarna som har
sitt utlopp i Lagan. Kommunen har ett modernt och nybyggt
reningsverk i Pålslund som renar avloppsvattnet från staden och
flera av de närliggande samhällena. Utsläppet av renat vatten
sker i Lagan. Pålslund har den kapacitet och reningsutrustning
som krävs för en ökad befolkning. Planförslaget medför
möjligheter att koppla på flera samhällen till Pålslund som idag
har egna mindre moderna reningsverk. Den ökning av dagvatten
som uppkommer till följd av att mer mark bebyggs och hårdgörs
ska kompenseras genom åtgärder för att öka infiltrationen.
Det finns även ett antal förorenade områden längs Lagans lopp
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som kan komma att exploateras, bland annat finns intensionen
att flytta rangerbangården. Vid exploatering kommer dessa
områden att behöva saneras vilket är positivt då det minskar
risken för utläckage av föroreningar i yt- och grundvatten.
Det bedöms därför att planförslaget inte kommer att påverka
Lagan negativt, men åtgärder som påverkar Lagans vatten
påverkar även kommunerna som ligger nedströms liksom
Värnamo påverkas av åtgärder högre upp i vattensystemet.
Kommunen är representerad i Lagans vattenråd och det
förekommer mellankommunala förehavande med
kommunerna längre ner i vattensystemet. Inget formellt
samarbete kring dricksvattenfrågor gällande Lagan finns idag,
men Lagans vattenråd där kommunen är medlem kan vara ett
möjligt forum för den här typen frågor.
Flera av de större sjöarna i kommunen har gemensamma
strandlinjer med närliggande kommuner. Flera av sjöarna och
stränderna omfattas av riksintresse för friluftsliv eller
naturvård. Frågor om hur marken i närheten och
vattenområdena ska användas blir en mellankommunal fråga
om de vidtagna eller föreslagna åtgärderna eller planerna
riskerar att påverka sjön och dess vattenkvalitet. En
bedömning av eventuell påverkan måste göras från fall till fall.
Det LIS-område som föreslås vid Bolmens strand kan påverka
vattenkvaliteten i sjön. Bolmen är råvattentäkt för 11 kommuner
i Skåne. Risken för att planförslaget kommer att påverka
vattenkvalitén i Bolmen negativt bedöms dock som liten. Det
finns flera samarbeten med kommunerna runt Bolmen oc
Sydvatten om vattenkvalitet i Bolmen.

5.3 Områden för vindkraft
Dessa områden ligger ofta nära kommungränserna då dessa
områden ofta ligger långt från tätorter och befolkningscentra.
Flera av grannkommunerna, Alvesta, Ljungby, Gisslaved och
Vaggeryd har pekat ut områden som lämpliga för vindkraft vid
kommungränsen mot Värnamo. Gnosjö och Sävsjö har ingen
uttalad vindkraftspolicy, men Gnosjö har tillåtit etableringar av
vindkraftverk nära kommungränsen. Flera av de utpekade
områdena sammanfaller med områden som av Värnamo
kommun utpekats som känsliga för vindkraft. Kommunen har
konstaterat att det krävs mellankommunal samverkan vid större
vindkraftsetableringar.
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5.4 Stora opåverkade områden
Det stora opåverkade området som utgörs av Store Mosse
nationalpark är utpekat som sådant både i Gnosjö och Värnamo.
Det finns även ett antal andra områden som hos
grannkommunerna pekats ut som tysta och opåverkade i
gränstrakterna mellan kommunerna som kommer att bli av
mellankommunalt intresse för Värnamo kommun. Det enda
utpekade området i Värnamo kommun som direkt kan påverkas
av andra kommuner är det sydväst om Dannås vid Bolmens
norra strand. Utveckling av besöksnäring i dessa områden och
även i kulturintressanta områden nära kommungränserna innebär
ett behov av mellankommunala kontakter. Dessa frågor skulle
kunna hanteras inom ramen för andra samarbetsformer mellan
kommunerna.

5.5 Övriga
mellankommunala frågor
En stor fråga för kommunen är att företagen i kommunen ska
kunna hitta medarbetare med rätt kompetens. Ett samarbete med
både regionen och grannkommunerna är viktigt för att kunna
erbjuda utbildningsmöjligheter och det finns redan fler
samarbetskanaler så som GGVV (Gnosjöregionen) och
Entreprenörsregionen som kan hjälpa till att skapa
förutsättningar för en god utbildning som bidrar till
kompetensförsörjningen.
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6. Samlad bedömning
Samlad avvägning
Hållbarhetsbedömning
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6.1 Samlad bedömning över
planens inverkan på nationella
och regionala mål
I planförslaget redogörs löpande för varje
MKM
planeringsstrategi vilka miljökvalitetsmål (MKM)
som bedöms ha en inverkan på uppfyllandet av de
nationella miljökvalitetsmålen. Denna koppling redovisas med
en symbol invid varje planeringsstrategi. I tabellen till höger
sammanställs vilka miljömål som bedöms ha en står relevans i
förhållande till översiktsplanen samt vilken påverkan
planförslaget bedöms utgöra. Av de 13 mål som kommunen
berörs av bedöms åtta påverkas i positiv riktning och fem i både
positiv och negativ riktning av översiktsplanen. Ingen av
miljökvalitetsmål bedöms medverka till måluppfyllnaden i enbart negativt riktning. De miljökvalitetsmål som i planförslaget
bedöms har störst påverkan på är Begränsad klimatpåverkan och
God bebyggd miljö. Förslaget inverkar genom att planen styr
bebyggelseutvecklingen till tätortsbandet med redan idag goda
möjligheter för kollektivtrafikresor vilket gynnar
kollektivtrafikresandet. Vidare prioriterar översiktsplanen
utvecklingen av infrastruktur för gående och cyklister framför
bilisten vilket inverkar positivt på MKM för Begränsad
klimatpåverkan. Översiktsplanen ställer sig bakom
planeringsprincipen om en ansvarsfull förtätning vilket leder till
ett minskat transportbehov och möjliggör för en utveckling inom
befintlig tätort utspridning. Förtätning och att koncentrera
bebyggelseutvecklingen utefter kollektivtrafikstråk innebär att
fler riskerar att utsättas för ohälsosamma trafikbullernivåe
samtidigt som översiktsplanen föreslår ett flertal
ställningstaganden för att gynna medborgarnas hälsa, såsom
tillgång till grönområden och satsning på cykel och gång som
huvudsakligt transportmedel inom tätorterna.
De aspekter i Ett rikt växt och djurliv som kan kopplas till
friluftsliv och tätortsnära natur samt de delar av
miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag som rör
bebyggelse vid stranden är även de högst relevanta för
planförslaget som redogör för flera ställningstaganden som
påverkar genomförandet av dessa mål i både positiv och negativ
riktning.
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Positiv
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6.1.1. Folkhälso- och friluftslivsmål
Översiktsplanens tydliga prioritering av cyklister och gående jämte bilismen
medverkar till en förbättrad folkhälsa genom att öka möjligheten för fysiska
aktivitet i vardagen. Förtätning av staden minskade avstånd och vilken
innebär en större tendens till att gå samtidigt som förtätning kan leda till
sämre miljöförhållanden såsom buller, minskad luftkvalité och skuggning
vilket är negativt för folkhälsan. Ställningstagandena i översiktsplanen
samverkar i hög grad med de nationella folkhälsomålen, genom att med
ställningstaganden verka för grönstruktur, fler mötesplatser ökad
medborgarinflytande i planprocessen och för bostäder i olika storlek och
upplåtelseformer.
Ställningstagandena i översiktsplanen samverkar i hög grad med de nationella målen om friluftsliv. Flera ställningstaganden i fokusområdet för att
Utveckla mark- och vattenresurser handlar om att tillgängliggöra naturmiljön
för medborgare genom att skydda och värna om tätortsnära natur och tysta
områden. Likaså värnar planförslaget om de friluftslivsriksintresse inom
kommunen och genom att peka ut ett kommunal intresseområde, Rusken med
strandområde. Planen tar även ställning för att naturområden ska
tillgängliggöras.

6.1.2.Regionala mål
Region Jönköpings län har i huvudsak två planer vars mål och delstrategier
bedöms relevanta för översiktsplanen och som denna har en inverkan på. Den
regionala utvecklingsstrategins (RUS), delstrategier om en internationellt
ledande industriregion (ett breddat näringsliv med betoning på
kunskapsintensiva företag samt ett inkluderande samhälle) bedöms
planförslaget ha en främst positiv inverkan på. Översiktsplanen tar ställning
för förbättrade kommunikationer vilket förväntas kunna innebära större
arbetsmarknadsregion och därmed en ökad möjlighet för företag att hitta rätt
arbetskraft. Översiktsplanen tar vidare ställning för ett breddat näringsliv
genom bland annat att fokusera på besöksnäringsutveckling som bedöms ha
en stark potential för utveckling i kommunen.
Vad gäller länets mål om att bli ett plusenergi län till 2050 så inverkar
översiktsplanen med bland annat ställningstagandet att
kommunen ser positivt på vindkraftsetableringar och andra förnyelsebara
energikällor.
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6.2 Samlad bedömning
Bedömning av konsekvenserna av den nya planen i
förhållande till nollalternativet sammanfattas i tabellen nedan.
Varje bedömd effekt eller konsekvens som beskrivits i texten
ovan sammanfattas i tabellen och har placerats under den
bedömda konsekvensklassen. Bedömningsgrunderna har
färgkodats för att ge en snabbare och bättre översikt av
konsekvenserna. Färgerna betyder följande:
Grön färg:
Bedömda positiva effekter av planen utifrån nollalternativets
konsekvenser. Finns inte åtgärden med i nollalternativet blir
effekten positiv.
Gul färg:
Bedömda neutrala effekter av planen utifrån nollalternativets
konsekvenser. En del åtgärder kan medföra både positiva och
negativa effekter samtidigt. I vissa fall har de då bedömts
neutrala. Observera att om åtgärden redan finns i
nollalternativet blir effekten neutral, men kan ändå vara positiv
som helhet. Hänsyn till detta har tagits i den samlade
bedömningen.
Röd färg:
Bedömda negativa effekter av planen utifrån nollalternativets
konsekvenser eller andra uppenbart negativa effekter av planen.
Om nollalternativet inte skiljer sig och effekterna fortfarande är
negativa bedöms de likväl negativa.
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Riksintressena ska tillgodoses i samband med en
exploatering

Riksintressen

Rätt verksamhet kan främja både tillgänglighet och
attraktionskraft för riksintresseområdet.
Även bostäder kan vara positivt
Utveckling av besöksnäring för Store mosse i linje med
bevarandeintresset
Besöksnäring i känsliga områden kan skada syftet
med riksintresset
Värnamo stads expansion kan till vissa delar komma att ske
på mark som påverkar riksintressen

Generellt bedöms den nya översiktsplanen bättre uppfylla målen
och utgöra ett spetsigare planeringsunderlag för en hållbar
samhällsutveckling.
Förtätningen och koncentration av bebyggelse kan på sikt
påverka resmönstren hos kommunens invånare mot mer
gång- och cykelförflyttning.
Inriktningen mot mer energieffektivt byggande och byggnader.

Klimatpåverkan

Inte tillåta externa köp-centra.
Längre pendlingsresor med spårbunden trafik är positivt men ur
ett hållbarhetsperspektiv är inte pendling något positivt då det går
åt stora resurser för transporterna
Prioritering av gång och cykeltransporter och kollektivtrafik före
bil.
Satsning på besöksnäring utanför tätorterna kommer att generera
mer biltrafik och transporter.
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Skyddsområdena för vattentäkter ska ses över och
kompletteras.
Skyddet mot olyckor med farligt gods vid vattentäkter ska
generellt förstärkas.
Förorenad mark som frigörs när rangerbangården flyttas
saneras och används mer effektivt.

Hushållning med
naturresurser

Ny mark tas i anspråk för bebyggelse i LIS-områdena
samtidigt som icke utpekade områden (fler) indirekt
skyddas mot exploatering.
VA-Planen med färre VA-enheter kan ha både negativ och
positiv inverkan på miljökvalitetsnormerna för
vattenförekomster.
Jordbruk i tätortsnära områden som är viktigt för en levande
landsbygd försvinner i och med ny exploatering.
Jordbruksmarken är viktig för att den biologiska
mångfalden i landskapet ska bevaras och bibehålls.
Det saknas generellt visioner och tankar om hur man ska
främja jordbruket och hur det ska bibehållas i perifera lägen
på längre sikt.

Indirekt skydd av övriga strandnära områden när specifika
områden pekas ut för exploatering.
Stadsnära grönområden får större betydelse för fler
människors rekreation och välbefinnande vilket ökar
trycket och slitaget på dessa områden.
Redan skyddade områden kommer att skyddas även
fortsättningsvis. Inga planer på nya skyddade områden
finns angivna i översiktsplanen.
Belastningen på närliggande ytvatten i form av ökad
avrinning från hårdgjorda ytor vid nybyggnation.
Kommunala VA-lösningar saknas i de nya
exploateringsområdena -bra avloppslösning behöver bli
krav för byggnation för att inte riskera att påverka
miljökvalitetsnormerna för vattenförekomster.
Bebyggelse i sjönära områden kan trots åtgärder, minska
tillgängligheten för allmänheten till strandområden.
Utveckling av tätortsnära naturområden kan medföra
parklika och planerade miljöer som är mindre attraktiva
för djur och växter.
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Naturmiljö

Främjande av besöksnäringen en levande landsbygd kring
besöksobjekten där förutsättningar finns ger även
förutsättningar för ekonomisk utveckling och en god
livsmiljö för dem som bor och driver verksamheten.
Satsning på kulturmiljöer kan även stärka stolthet,
identifikation och engagemang i sin närmiljö.
Tillgängligheten till naturen ökar när nya områden öppnas
upp genom besöksnäringen.

Kulturmiljö

De värden som finns ska bevaras och värnas. Inga nya
satsningar på kulturmiljön eller försämringar av befintligt
skydd planeras.
Risken för förskogning av öppna kulturlandskap kvarstår.
Det finns inga uttalade åtgärder eller viljeinriktningar för att
stötta kulturlandskapens brukare.
Det kan finnas en liten risk för överexploatering av vissa
populära kulturmiljöer i samband med viss typ av
fritidsaktivitet Exploatering inom eller i nära anslutning till
kulturmiljöer behöver göras med särskild hänsyn och vissa
fall även antikvarisk kompetens för att inte påverka
kulturmiljöerna negativt.

Satsning på fritidsanläggningar kan medföra positiva
effekter på välbefinnande och folkhälsa. En utbyggnad av
gc-vägar för att stimulera fysisk aktivitet är också positivt.

Tillgängligheten till naturen ökar när nya områden
öppnas upp genom besöksnäringen och nya strandnära
bostadsområden.

Rekreation
och friluftsliv

Tillgänglighetsanpassning av badplatser och andra
anläggningar främjar god folkhälsa och tillgänglighet för
alla.
Organiserade aktiviteter i naturen kan, om de blir för
omfattande, slita på mark och fauna och störa djurlivet.
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Bebyggelseutvecklingen ska koncentreras och
samhällsservice prioriteras och koncentreras till ett
tätortsband längs väg 27 vilket är ett sätt att kunna utveckla
och bibehålla en attraktiv kommun.
Verka för utveckling av kommunikationer och service
utefter landsbygdslinjen.
Satsa på och behålla landsbygdsskolorna i de områden som
ligger i eller nära tätortsbandet
Även bibliotek runt om i kommunen ska värnas.

Samhällsservice

Främja befolkningstillväxt för att kunna fortsätta erbjuda
kommersiell, social och kulturell service.
Etablera samhällsservice i integrerande lägen och motverka
externhandelsetableringar pga tillgänglighet och gatuliv.
Främja tillgång till lokala gång- och cykelstråk,
motionsspår, idrottsanläggningar, promenadslingor och
andra utomhusaktiviteter.
Bostäder riktade till fler grupper med god tillgänglighet,
rimligt pris och närhet till service, kollektivtrafik och
grönområden är positivt ur flera sociala aspekter.
Att integrera kunskaps- och tjänstebaserade näringar i
bostadsbebyggelsen kan minska pendlingsbehovet och är
särskilt positivt för mindre mobila grupper. Det ökar även
den upplevda tryggheten med områden som är aktiva
under större delar av dygnet, men riskerar att motverka
klusterbildningar och möjligheter till oväntade samarbeten
mellan företag.
Stora delar av landbyggden är inte prioriterad för
samhällsutveckling och samhällen utanför tätortsbandet
riskerar att förlora samhällsservice på sikt.

Satsning på byggande som främjar lägre energiåtgång i alla
led kan bidra till en bättre luftmiljö om det medför minskad
förbränning.
Bevarande av grönstruktur och parker levererar även andra
ekosystemtjänster till samhället, som luftrening.
Intentionen att minska biltrafiken i tätorterna medför även
en minskning av lokala luftföroreningar.

Den tunga trafiken som bidrar till utsläpp av kvävedioxid
och mikropartiklar behandlas inte alls i planen.
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Luftkvalitet

Utbyggnad av tele- och datanätet.

Färre VA-enheter kan ge bättre möjlighet till rening
och bidra positivt till MKN.
Ökad återvinning av avfall men kräver bättre sortering
och kontroll av avfallet.

Tekniska
kommunikationer

Främja cykel och gående som transportalternativ genom
utbyggd infrastruktur.
Förbättra kollektivtrafiken och underlätta möjligheten att
åka kollektivt.
Fler hårdgjorda ytor genom förtätning är svårt att
kompensera för i tätorterna.

Större VA-enheter kan öka den lokala påverkan vid
utsläppspunkterna och påverka MKN negativt.

Färre transporter med personbilar
Att inte bebygga orörd naturmark sparar tysta miljöer
möjliga för rekreation.
Landsbygden långt från större vägar kommer genom
avfolkning att troligen att bli tystare.
Bebyggelseutvecklingen på landbygden ska ske längs
eller i närheten av väg 27 vilket medför att särskild
hänsyn bör tas till buller från vägen.
Buller från tung trafik kan komma att öka i tättbebyggda
områden då det saknas planering för detta. Nybyggnation
måste ske med hänsyn till detta.

Ljudkvalitet

Förtätning av tätorterna medför ökat antal fläktar och
ventilationsaggregat i stadsmiljön och på innergårdar.
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6.3 Samlad avvägning
Riksintressen

Sammanfattningsvis kommer riksintressena inte att
påverkas påtagligt negativt av planförslaget och det finns
både positiva och negativa effekter.

Klimatpåverkan

Sammanfattningsvis kommer planförslaget att ge positiva
effekter för klimatet.

Hushållning
med
naturresurser

Hushållningen med naturresurser främjas av en god
planering och planen utgör ett väl genomarbetat
planeringsunderlag med åtgärder och avvägningar för hur
naturresurserna bör användas. Effekterna är övervägande
positiva.

Naturmiljö

Kulturmiljö

Rekreation
och fritidsliv
Samhällsservice
Tekniska
kommunikationer

Ljudkvalitet

Luftkvalitet
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Planen är ett instrument för exploatering vilket generellt är
negativt för naturmiljön. Planen innebär inga stora ingrepp
i naturmiljön generellt. Inga nya skydd för naturmiljön
planeras. Att förtäta den redan bebyggda miljön innebär
ofta att naturmark kan sparas.
Det finns både positiva och negativa effekter på
kulturmiljön. Inga direkta åtgärder för att bevara
kulturlandskapet anges i planen vilket på sikt kan medföra
att vissa delar försvinner genom att betning och
lantbruk upphör.
Kommunen vill satsa på att underlätta en aktiv, rörlig livsstil.
Kommunen har gjort ett klart ställningstagande för att
bibehålla en levande landsbygd med samhällsservice i vissa
delar av kommunen. Det är ett medvetet val hur resurserna
ska prioriteras och vart nybyggnationen ska styras.
Flera av förslagen är vidareutveckling av den gällande
planen. Det finns även en del nya viljeinriktningar och
åtgärder som främjar och utvecklar de tekniska
kommunikationerna ytterligare.
Förtätningar av befintlig boendemiljö och nybyggnation vid
kommunikationsstråken samt avsaknaden av åtgärder för att
minska den tunga trafiken i tätorterna riskerar att medföra
ökat buller.
Avsaknaden av åtgärder för den tunga trafiken gör att de
positiva åtgärder som vidtas riskerar att ätas upp.
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Den enda del av planen som bedöms få en övergripande negativ påverkan är ljudkvaliteten för det stora flertalet invånare i kommunen. Förtätning av bebyggelsen
och trenden med ökade transporter och tung trafik medför mer buller generellt sett.
De flesta delarna som är neutrala är detta på grund av att det redan i nollalternativet fanns viljeinriktningar och mål som generellt ger positiva konsekvenser även på
det delområdet. Grafiskt ger därför färgkoderna en något skev bild av de generella
konsekvenserna.
Genom att tydligt peka ut utvecklingsområden kan naturmark och andra känsliga
miljöer skyddas mer medvetet än vad som angavs i den tidigare planen, vilket är
positivt. Planen har även många positiva sociala konsekvenser för bland annat tillgänglighet, folkhälsa och gatuliv.

6.4 Hållbarhetsbedömning
Förtätning av tätorter och medveten satsning på gång och cykeltransporter framför
privata bilar är den trend som gäller om man tittar framåt enligt den senaste
stadsbyggnadsforskningen. Närhetsprincipen dvs att man har nära till jobb och allt
annat man behöver är en av de starkaste trenderna. På så sätt slipper man längre
enskilda transporter som inte kan göras till fots eller med cykel vilket är bra för
klimatet. Här ingår även att satsa på närodlad mat vilket minskar behovet av externa
transporter.
Vidare är det troligen bara en tidsfråga till det kommer förarlösa bilar. Förarlösa
bilar är något som kan förändra vårt beteende gällande förflyttning och hur vi ser på
transporter i stort. Om bilarna inte tar så stor plats i anspråk för vägar och framför
allt parkeringsytor kan man utforma tätorterna på ett helt annat sätt.
Ovan nämnda tankesätt genomsyrar stora delar av planen och den ligger alltså
mycket väl i tiden.

6.5 Hur uppfyller planen Hälsans miljömål?
Goda, hållbara och ändamålsenliga bostäder är ett allmänt intresse som planen
syftar till att uppfylla genom att peka ut riktningen för framtida byggnation och
användning av mark. Genom att sträva efter mer hälsosamma transportsätt och
transportmönster och ökad tillgänglighet i tätorterna uppnås en god bebyggd miljö.
Förtätningen kan anses positiv sett till målet om God bebyggd miljö, då
närhetsaspekten kan anses bidra till en god vardagsmiljö, hållbar bebyggelsestruktur
och samhällsplanering. Närheten mellan olika samhällsfunktioner som förtätningen
möjliggör är särskilt positivt för de mindre mobila grupperna av befolkningen, som
barn och äldre. Förtätningen måste dock göras med hänsyn till uppskattade
grönområden.
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7. Uppföljning av betydande
miljöpåverkan
Lagstiftning
Uppföljning (av översiktsplanen)
Uppföljning (av betydande miljöpåverkan)
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7.1 Lagstiftning
Plan och Bygglagen anger att översiktsplaner alltid medför
betydande miljöpåverkan. För att belysa de konsekvenser planen
kan få ska en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kapitlet i
miljöbalken tas fram och bifogas planen.

7.2 Uppföljning
(av översiktsplanen)
Uppföljning av översiktsplanen ska ske genom
aktualitetsprövningen som ska ske minst en gång per
mandatperiod. Då ska både planens inriktning bedömas om den
följer de viljeinriktningar som är rådande i kommunfullmäktige
och om konsekvenserna av planen och bedömningarna av dessa
är aktuella och korrekta. I annat fall bör detta justeras.

7.3 Uppföljning
(av betydande miljöpåverkan)
Det finns inget formellt beslut om betydande miljöpåverkan av
planen. Upprättandet av denna MKB har gjorts utifrån
utgångspunkten att översiktsplanen medför betydande
miljöpåverkan och har därför utformats för att möta kraven i
lagstiftningen.
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8. Förslag på förbättringar
Genomförda revideringar (i enlighet med konsekvensbeskrivningens förslag på förbättringar)
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8.1 Förslag på förbättringar
Det har under arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen
utkristalliserat sig ett antal möjligheter till ytterligare
förbättringar av planförslaget. Dessa anges nedan i punktform.
• Anstränga sig för att de som arbetar i kommunen bor där och
utforma det som ett uttalat mål. Det är det mest klimatsmarta
alternativet. Detta kan göras genom att erbjuda goda boendemiljöer,
en attraktiv fritid, mm. Det finns säkert mycket fler förslag. en
ekonomiska incitament borde kunna användas för att människor ska
bosätta sig nära sitt arbete.
• Risken för utarmning av landsbygden är påtaglig. Det behövs
konkreta förslag för att jordbruket över huvud taget ska bibehållas i
kommunen. Någon form av inriktning för att underlätta detta
behövs. Exempelvis genom att kommunen i upphandlingar ska
förorda lokalt producerade livsmedel och produkter eller ställa
andra krav som främjar lokalproducerade livsmedel.
• Ett sätt att minska förbrukningen av fossila bränslen och
minska klimatpåverkan lokalt skulle kunna vara att främja
installation av solceller vid nybyggnation. Detta kan åtminstone
göras när kommunen själv är huvudman för byggnationen.
• Ett sätt att minska energiåtgången är att använda spillvärme från
industrier i fjärrvärmenätet. Det framgår inte om detta görs idag.
Det är en känslig fråga att kommunen gör sig beroende av enskilda
industrier, men ur ett klimat- och hållbarhetsperspektiv är det
mycket positivt at utnyttja spillvärme som annars är ett problem att
bli av med.
• Eftersom den pågående klimatpåverkan är en process som ändrar
sig bör det vara med någon skrivning om att uppdatera exempelvis
100-års regn efter viss tid. Det kan befaras att återkomsttiden blir
betydligt kortare framöver om nederbördsmängderna ökar som
klimatmodellerna indikerar.
• Begränsningar av användandet av fossildrivna transporter är en
annan möjlighet att minska klimatpåverkan. Detta kan göras genom
att viss trafik förbjuds på vissa gator i tätorterna eller att ommunen
ställer krav i sina upphandlingar eller viss infrastruktur som främjar
fossilfria transportmedel byggs ut. Inget av detta föreslås i planen.
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• Inventering av vad som utgör en risk och vad som är ett
riskobjekt bör ses över då det inte är självklart vad som faktiskt
är risker. Om en sådan genomlysning görs får kommunen en
mycket mer tillförlitlig bild av vilka risker som finns. Att bara
lita på att andra myndigheter och organisationer har fått med alla
risker kan ge en falsk bild. Görs en aktiv bedömning med
dokumentation om överväganden som gjorts är bedömningen
mer förankrad i faktiska förhållanden. Det framgår inte klart hur
en risk definierats och hur man bedömt vad som är en risk
• En bedömning av hur tung trafik påverkar och ska hanteras
framför allt i förhållande till klimatmålen och risker utöver
risker med farligt gods bör finnas med i planen. Det är
persontrafik med bil som de allra flesta åtgärderna fokuserar p
att minska, medan den tunga trafiken utgör en betydligt större
miljöbelastning och dessutom ökar.
• Istället för att ange att man vill främja LIS, bör inriktningen
ändras till att främja att LIS-etableringar görs bra, eftersom
LIS-etableringar kan ha negativ inverkan på exempelvis
transporter och avloppsrening.
• För att öka tryggheten för de äldre kan ett alternativ vara att se
till att det finns äldreboende i de mindre orterna där
befolkningen finns. Det kan även bidra till att skapa lokala
arbetstillfällen för vårdpersonalen.
• Upprätta ett formellt forum eller samarbete mellan
kommunerna som har intressen av Lagans vattenkvalité som
dricksvatten. Lagans vattenråd finns som
samarbetsorganisation för vattenkvaliteten i Lagan.
• De människor som inte lika lätt tar till sig ny teknik riskerar
att få svårare att kommunicera och delta aktivt i samhället med
ökad digitalisering och användning av digitala tjänster.
Kommunen skulle kunna erbjuda kurser och möjligheter att få
hjälp med den nya tekniken.
• Vad kan hända om åtgärderna inte kommer tillstånd skulle
kunna beskrivas mer detaljerat.

70

PLANFÖRSLAG-PLANERINGSUNDERLAG-KONSEKVENSBESKRIVNING

8.2 Genomförda revideringar ( i
enlighet med konsekvensbeskrivningens förbättringsförslag)
Under detta kapitel beskrivs vilka förändringar i planförslaget
som konsekvensbeskrivningen har resulterat i utifrån de
förbättringsförslag som redogjort för.
•

Förbättringsförslaget att kommunen tydligare bör ta
ställning för att verka för att de som arbetar i kommunen
också kommer ska bo i kommunen i stället för att indirekt
verka för en ökad pendling har resulterat i justeringar av
planförslaget. Planeringsstrategin Livsarenan Värnamo
kommun har kompletterats med ställningstaganden för att
kommunen utöver att verka för ökat bostadsbyggande även i
samma takt ska verka för näringslivsutveckling och fler
arbetsplatser. Likaså finns ställningstagande under
planeringsstrategin Kommun med plats för kultur att
kommunen ska verka för ett utökat kulturutbud i takt med
att befolkningen växer. Det förekommer inte ett uttalat
ställningstagande i linje med förslaget men sammantaget så
redogör planförslaget för att kommunens ambition är att nya
invånare båda ska bo och verka i kommunen.

•

Förbättringsförslaget har efter samrådet kompletterats med
ett ställningstagande för ett stråk i kommunen som benämns,
landsbygdslinjen. Stråket är beläget från Nydala, via Fryele
till Värnamo och från staden till Dannäs via Åminne och
Hånger. Utmed stråket och i stråkets förlängning över kommungränsen ska kommunen under planperioden verka för en
utveckling av kommunikationer och service. Kommunen ser
ställningstagandet som en av flera strategier för att
långsiktigt verka för en utveckling av landsbygden.
Förhoppningen är vidare att landsbygdslinjen till en viss del
ska väga upp eventuella negativa effekter som
ställningstagandet kring tätortsbandet skulle kunna innebära.

•

Avseende förbättringsförslagen att verka för att kommunal
nybyggnation förses med solceller, att nyttja spillvärme från
industri samt erbjuda kurser till människor som har svårt för
att tillgodogöra sig ny teknologi görs bedömningen att dessa
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•

förslag bättre bör hanteras i andra kommunala styrdokument.
Förbättringsförslagen saknar en tydlig fysisk
planeringskoppling och föranleder därav ingen revidering av
planförslaget

•

Under planeringsstrategin En klimatanpassad kommun finns
ställningstaganden i linje med förbättringsförslaget kring att
kommunen ska ha uppdaterat klimatanpassat underlag.

•

Planförslaget redogör på flera platser att kommunen ska
verka för en omställningen mot ett mer hållbart trafiksystem
och med flera ställningstaganden i översiktsplanen. Att trafik
ska förbjudas på vissa gator är en fråga som bör behandlas i
vidare planering, bland annat vid fördjupningar av
översiktsplanen.

•

Planförslaget har förtydligats för vad kommunens riskobjekt
omfattas av. I Värnamo kommuns översiktsplan avses med
riskobjekt pågående verksamheter där risk föreligger för
rök, brand, explosion eller kemikalier. Exempelvis så räknas
bensinstationer och vissa industriverksamheter som hanterar
kemikalier och gasol som riskobjekt. Kommunen ser inte ur
denna definition markföroreningar som riskobjekt utan som
en företeelse för sig med egna ställningstaganden.

•

Avseende förbättringsförslaget att komplettera planförslaget
med ställningstaganden för godstrafik så har inga nya lagts
till. Planförslaget har justerats och godstrafik tas numer upp
i planförslaget men inte med ställningstaganden vilket är en
brist.

•

Angående förbättringsförslaget för LIS har heller inte
planförslaget reviderats. De ställningstaganden som man lyfter i planförslaget går ut på att förlägga LIS-områden inom
kommunikationseffektiva stråk, till områden där
kommunalt VA kan ordnas eller VA-situationen förbättras
samt till områden vars kultur- och naturmiljö kan
tillgängliggöras för allmänheten.

•

Förbättringsförslaget om att tillskapa äldreboenden i fler
tätorter i kommunen är delvis i linje med planförslaget.
Kommunen ser inte ett stort framtida utbyggnadsbehov för
äldreboende (särskilt boende för äldre) då denna grupp i allt
större utsträckning kommer bo kvar och vårdas i hemmet.
Under planeringsstrategin Mänsklig kommun med plats för
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alla finns ställningstaganden för att verka för att bygga fler
tillgänglighetsanpassade och mindre centralt belägna
lägenheter. Det finns även ett övergripande
ställningstaganden under Attraktiv kommun som säger att
kommunen ska verka för att sprida bebyggelseutvecklingen
till tätorterna utmed tätortsbandet.
•

Angående förbättringsförslaget kring att skapa ett forum för
Lagans vattenkvalité avseende dricksvatten så har
planförslaget kompletterats under planeringsstrategin, Långsiktig hållbar teknisk försörjning.
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9. Bilaga 1.
Konsekvensbeskrivning av Tematisk översiktsplan:
Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS).
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1 Inledning
1.1 Kriterier för LIS
Kommunen har utrett förutsättningarna för att ett LIS-område
ska få komma till stånd. Det finns sex kriterier i lagstiftningen
som måste vara uppfyllda för att det ska gå att ge dispens från
strandskyddet. Varje LIS-område som pekas ut ska alltid
uppfylla uppställda lagkrav i miljöbalken samt i plan- och
bygglagen vars huvudsakliga innebörd är att utveckling i dessa
LIS-områden inte får ha negativ inverkan på strandskyddets
syften. Ytterligare ett kriterium som ska vara uppfyllt är att
området är utpekat som LIS-område i kommunens översiktsplan.
Därefter behövs särskilda skäl för dispens. Kommunen har satt
upp 5 villkor som samtliga måste vara uppfyllda för att ett
område ska kunna bli aktuellt som LIS-område. Dessa är:
1. Hänsyn skall tas till att bevara kommunens mångfald
av stränder utifrån natur-, kultur-, och rekreationsvärden
2. Utvecklingen får inte medföra att allmänrättslig mark
vid strand blir mindre tillgänglig.
3. Utvecklingen ska bidra till skydd av befintliga dju och naturvärden.
4. Utvecklingen ska bidra till att stärka och utveckla
landsbygden.
5. Utvecklingen ska ske där befintlig bebyggelse och
strukturer kan kompletteras.
Utöver villkoren önskar kommunen även i sin översiktsplanering
att LIS-områdena uppfyller något av de tre ställningstaganden
för LIS-områden som översiktsplanen ställer upp.
• Kommunen ska verka för att exploatering inom ett
LIS-område bidrar till och värnar, utvecklar och
tillgängliggör kulturhistoriska- och naturmiljöer
• Kommunen ska verka för att lokaliseringen av
LIS-områden sker inom kommunikationseffektivt stråk.
• Kommunen ska verka för att LIS-områden lokaliseras
där befintligt vatten- och avloppssystem kan förbättras
eller kommunalt vatten- och avloppsförsörjning kan
ordnas.
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1.2 Bedömningsgrunder
Nedan bedöms konsekvenser av den tematiska planen och dessa
beskrivs och bedöms utifrån ett nollalternativ som utgörs av
den gällande översiktsplanen från 2002. Bedömningen är gjord
utifrån planens påverkan på de nationella, regionala och lokala
miljömålen, påverkan på folkhälsomålen, påverkan på gällande
miljökvalitetsnormer och allmänna hållbarhetsaspekter. Där de
ekonomiska övervägandena har bedömts ha särskilt stor
betydelse finns de med som bedömningsgrund i
konsekvensbedömningarna. De regionala planerna framtagna
av länsstyrelsen i Jönköping har även använts som en del av
bedömningsgrunderna. God bebyggd miljö är det miljömål som
framför allt beaktas i bedömningen eftersom en hållbar
utveckling av samhället är en av grunderna för
miljökvalitetsmålen.
Alla bedömningar i den här konsekvensbedömningen är gjorda
på en övergripande nivå för att spegla de stora dragen av
konsekvenser som planen kan ge upphov till. Den är även
begränsad till de utpekade geografiska områdena (men inte vad
gäller konsekvenserna) och tiden fram till 2035. Kommunen har
även valt att presentera endast ett alternativ till nollalternativet.
Konsekvenserna av planförslaget har bedömts under 11
påverkansområden, riksintressen, klimatpåverkan,
hushållning med naturresurser, naturmiljö, kulturmiljö,
rekreation och friluftsliv, samhällsservice, tekniska
kommunikationer, ljudkvalitet, luftkvalitet och risker. Riskerna
presenteras men ingen närmare värdering av dem görs i den här
konskevensbeskrivningen. En analys av planens påverkan på
andra kommuner har gjorts i konsekvensbedömningen till
översiktsplanen.
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2 Avgränsning
(kopplar bl.a. tillbaka till miljömål, MKN m.fl.)
En konsekvensbedömning behöver en avgränsning för att inte
leda hur långt som helst. Översiktsplanen och dess tematiska
delar pekar ut viljeriktningar, belyser problem och konflikter
samt gör avvägningar mellan exploateringsbehov och
bevarandebehov. Konsekvensbedömningen begränsas till
kommunens utvalda fokusområden. Bedömningen ska vara på
samma detaljeringsgrad som det som bedöms. Översiktsplanen
är övergripande och den ska kompletteras med fördjupningar för
vissa delar av kommunen eller för vissa preciserade
användningsområden. Detta är en sådan fördjupning och den ska
antas och införlivas i den övergripande översiktsplanen i
samband med antagandet. Fördjupningarnas konsekvenser
bedöms i respektive fördjupning varav den här utgör delen om
LIS-områden.
Konsekvensbedömningen grundar sig på miljömål,
miljökvalitetsmål och miljökvalitetsnormer liksom folkhälsomål,
allmänna hållbarhetsbedömningar och ekonomiska
överväganden. Hänsyn har även tagits till den gällande
översiktsplanen som är det nollalternativ som planförslaget
jämförs med. Planen utgör en del av underlaget för kommunens
fysiska planering där både positiva och negativa effekter vägs
mot varandra. En del inriktningar och riktlinjer ger positiva effekter för vissa delar av kommunen och negativa för andra. Det
finns även en del viljeinriktningar som direkt strider mot
varandra och som behöver vägas och jämkas samman i senare
delar av planprocessen. Detta är dock helt i sin ordning i
översiktsplaneringen som syftar till att belysa och peka ut en
utvecklingsriktning för hur användningen av mark- och
vattenområden i kommunen ska prioriteras och utformas.

2.1 Nivåavgränsning
Alla bedömningar i den här konsekvensbedömningen är gjorda
på en övergripande nivå för att spegla de stora dragen av
konsekvenserna som utpekandet av LIS-områden kan ge upphov
till. Planen ska visa hur kommunen vill förvalta och utveckla
natur-, kultur- och bebyggda miljöer ur ett hållbarhetsperspektiv.
Planen ska behandla hushållningen med resurser och vara en av
grunderna för ett hållbart samhälle. Den föreliggande
konsekvensbeskrivningen ska på ett tydligt sätt belysa de direkta
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och indirekta konsekvenser som planen kan medföra.
God och tydlig planering är en förutsättning för ett hållbart
samhälle. En viktig aspekt för att uppnå hållbarhet är att det
finns en tydlig planering och viljeinriktning för hur mark och
vatten ska användas och vilken inriktning som ska prioriteras.
Att peka ut LIS-områden är en del av planeringen för en god
markförvaltning och en hållbar bebyggelseutveckling.

2.2 Geografisk avgränsning
Planens geografiska avgränsning är av naturliga skäl
kommunens område, men konsekvenserna av planen behöver
inte alltid begränsas av kommunens fysiska gränser. En del
åtgärder och inriktningar som föreslås kan ha inverkan både på
närliggande kommuner och även regionala konsekvenser kan
förekomma inom vissa områden.

2.3 Avgränsning i tid
Översiktsplanen och dess fördjupningar ska ses över varje
mandatperiod för att spegla majoritetens uppfattning om dess
aktualitet för byggande och annat nyttjande av kommunens
mark. Ofta kan planen användas under en längre tidsperiod,
men den ska aktualitetsprövas minst en gång/mandatperiod.
Tidsspannet och visionen i den nu aktuella översiktsplanen
sträcker sig fram till 2035. Det har även varit tidshorisonten för
de analyser och utredningar som ligger till grund för arbetet.

2.4 Begränsning av alternativ
Kommunen har valt att begränsa alternativen till ett enda
huvudalternativ (mitt Värnamo 2035) till jämförelse och
nollalternativ används den befintliga översiktsplanen och de
bedömda effekter den skulle få om den nya planen inte antas.
Den gamla planen utgör i många avseenden den grund som den
nya planen vilar på och är på många sätt en vidareutveckling och
förfining av denna
Begreppet LIS- områden fanns inte i den gamla planen och
någon direkt inriktning för att styra exploatering i strandnära
områden finns inte annat än att bebyggelsetryck ska ha betydelse
och en restriktivitet ska gälla strandnära bebyggelse.
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Den nya översiktsplanen innebär att bebyggelseutvecklingen
koncentreras till Värnamo stad och ett tätortsband längs väg 27
som omfattar Bredaryd i väster via Forsheda och Värnamo till
Bor och Rydaholm i sydost. Det finns även en utpekad
landsbygdslinje som omfattar flera av de mindre orter som inte
ingår i tätortsbandet och sträcker sig från Sävsjö kommun och
Vrikstad i nord ost via Nydala och Fryele till Värnamo och
vidare via Åminne till Hånger och Dannäs och vidare mot
Ljungby kommun. I båda dessa stråk ska kommunen verka för
att service och kommunikationer ska förbättras. I
Landsbygdslinjen är tidshorisonten längre eftersom denna del
har ett lägre invånarantal än orterna i tätortsbandet och därför är
det svårare att få ekonomi på service i dessa delar av
kommunen.
Nollalternativet har ingen specifik viljeinriktning för ny
bebyggelse annat än koncentration mot befintliga tätorte .

2.5 LIS-områdenas
tänkbara miljöpåverkan
All användning av mark och vatten innebär en påverkan på
miljön. En viktig aspekt för att minska negativa miljöeffekter
av samhällsutvecklingen och uppnå hållbarhet är att det finns en
tydlig planering, samordning och viljeinriktning för hur mark
och vatten ska användas och vad som ska prioriteras. God och
tydlig planering lägger en stabil grund för ett hållbart samhälle i
samklang med miljön och ger förutsättningar för långsiktiga och
goda bostadsmiljöer och bostäder.
Utsläpp av växthusgaser från transporter är ett prioriterat område
för kommunen och inriktningen av översiktsplanen syftar till att
minska dessa utsläpp genom att koncentrera och förtäta
bebyggelsen, bygga energismart och satsningar på gång-,
cykel- och kollektivtrafik framför transporter med bil. De flest
LIS-områdena ligger så till att det ska vara möjligt att kunna nå
kollektivtrafik utan att behöva använda bil.
Negativ påverkan av naturmiljön kan uppkomma genom att ny
naturmark tas i anspråk för bostads- och näringslivsutveckling.
Detta gäller främst i närheten av Värnamo stad samt i de
utpekade LIS-områdena. Inriktningen på förtätning kan leda till
att mindre naturmark tas i anspråk än för nollalternativet.
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Genom att styra ny bebyggelse till speciella delar av kommunen
så som Värnamo tätort och vissa stråk längs de större vägarna
uppkommer flera sekundära e fekter. Positivt är att
samhällsservicen får bättre förutsättningar i samhällena längs
vägen. Det kan även innebära en mer levande landsbygd i
området kring väg 27 där jordbruket utvecklas och
småföretagandet blomstrar. Det är mer tveksamt om detta
kommer att omfatta orterna längs landsbygdslinjen då
befolkningsunderlaget är lägre i dessa delar för att bära specifik
samhällsservice.
Vissa av utvecklingsområdena saknar kommunalt VA och initialt
kommer enskilda VA lösningar att användas. För några av
områdena finns det inga planer att dra fram kommunalt VA ens
vid större exploatering vilket kan ge negativa effekter på
vattendrag och sjöar i närheten i form av övergödning eller ökad
mängd förorening genom enskilda avlopp och ökande
ytavrinning.
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3 Analyserade alternativ
Det finns endast två alternativ att jämföra med. Det går även
att se det som antingen utbyggnad eller inte utbyggnad av de
utpekade områdena. Att se det så kan dock leda fel då det även
finns möjligheter till att vissa områden endast bebyggs delvis.
Detta kan få effekter på den lokala samhällsservicen, exempelvis
kommunalt VA vilket kommer att ha stor påverkan på den lokala
omgivningen.

3.1 Den föreslagna
fördjupningsplanen
Mitt Värnamo 2035, version för utställning, är grunden som
denna tematiska fördjupning utgår ifrån. Planförslaget innebär
sammanfattningsvis att bebyggelseutvecklingen koncentreras till
Värnamo stad och ett tätortsband längs väg 27 samt en
landsbygdslinje från nordost längs väg 127 och söderut mot
Värnamo och därefter längs väg 519 via Åminne, Hånger och
Dannäs mot Ljungby kommun.
Det har i en tidigare utredning tagits fram ett antal områden som
bedömts som lämpliga för sjönära samhällsutveckling. Av dessa
utpekades 8 i det ursprungliga planförslaget och under
samråden har ett par fallit bort och några nya tillkommit.
Sammanlagt har 10 områden pekats ut i översiktsplanen vilka
huvudsakligen ligger längs de båda utpekade stråken för
bebyggelseutveckling. De flesta ligger inom en radie av 1,5 km
från en väg med kollektivtrafik
Enligt översiktsplanen kommer det framöver efter en plan- och
bygglovsprocess, med samråd och utställning och beslut i kommunfullmäktige att finnas möjlighet att lägga till nya LIS-omr den.
Konsekvensbeskrivningen omfattar generella konsekvenser av
att områden utanför befintlig bebyggelse i närheten av sjöar eller
vattendrag tillkommer och om det finns specifika konsekvense
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för de enskilda utpekade områdena, behandlas även dessa nedan.

3.1 Nollalternativet
(baseras på nu gällande ÖP)
Nollalternativet innebär att den nu gällande översiktsplanen med
dess inriktning fortsätter att gälla. Detta medför även
konsekvenser på miljö och samhälle och det är utifrån de
konsekvenserna som bedömningarna görs i förhållande till den
nya planen.
Nollalternativet saknar en övergripande vision för en hållbar
bebyggelseutveckling i kommunen vilket innebär att
bebyggelseutvecklingen sker i utpekade områden i närheten av
eller i befintliga tätorte . Bebyggelseutveckling sker främst på
jordburkmark i tätortsnära områden, men restriktivitet för
bebyggelse i känsliga riksintresseområden och
vattenskyddsområden ska råda. Flera strandnära perifera
områden utpekas som utvecklingsområden för ny bebyggelse
utan någon egentlig sammanhållen plan. Bebyggelsetryck är en
viktig faktor för ny bebyggelse vilket gör att det saknas
acceptabla VA-lösningar för flera av de strandnära områdena
vilket kan få stor påverkan på vattenkvaliteten i de närliggande
sjöarna och vattendragen. Kommunen har i och med sitt nya
reningsverk och den nya VA-planen ändrat på och förbättrat en
del av de förutsättningar som fanns när nollalternativet antogs.
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4 Konsekvenser av
planförslaget
4.1 Riksintressen, skyddade
områden och miljökvalitetsnormer
Det finns flera utpekade LIS-områden som kan komma at
påverka Riksintressen.
LIS-området vid Gunnen, nordöstra stranden, sträcker sig in i
Riksintresset för Kulturmiljövård. Detta område utgörs av ett
gravfält men endast en liten del av området ligger inom
riksintresseområdet. Om det finns fornlämningar inom området
eller om det är en del av skyddszonen omkring fornlämningarna
framgår inte av planförslaget.
Området Lagan, Söder om Hörle, är beläget i närheten av ett
riksintresseområde för naturvård. Riksintresset grundar sig på
Lagans meandrande lopp. Det finns flera synliga typiska me derbågar både öster om området och precis söder om det samma.
Inom LIS området ”St Gavlö, Bolmen Dannäs med omgivningar
samt Bolmenbygden” vid Bolmens norra strand finns
riksintresset för rekreation och friluftsliv samt yrkesfiske.
Kommunen anger här att utvecklingen framför allt är bostäder
men även näringsverksamhet med fokus på besöksnäringen är
möjligt.
Sjön Bolmen är dricksvattentäkt för 11 kommuner i Skåne
genom Bolmentunneln som leder vatten till Ringsjöverket där
vattnet renas. Intaget ligger dock i Ljungby kommun men
vattenkvaliteten i sjön är av stor vikt för nära 900 000 invånare.
BEDÖMDA KONSEKVENSER
Riksintressena ska tillgodoses i samband med en exploatering
då det är det som utgör riksintressenas syfte. Vissa riksintressen
finns för att främja viss verksamhet medan andra finns för at
skydda området mot exploatering. Rätt verksamhet kan främja
både tillgänglighet och attraktionskraft för
riksintresseområdet. Även bostäder kan, om det uppförs med
stor varsamhet och hänsyn, vara positivt för tillgängligheten till
natur och strandområden och öka möjligheten och
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tillgängligheten till exempelvis befintliga badplatse .
Riksintresseområdet vid Gunnen har till uppgift att skydda
kulturhistoriska lämningar i form av ett gravfält och dess omgivning. Att exploatera delar av detta område kommer att ha
en negativ inverkan på intrycket och upplevelsen av området.
Hänsyn till områdets kulturhistoriska utformning behöver tas i
det fortsatta planarbetet.
Riksintresseområdet söder om Hörle kan komma att inverka
negativt på Lagans meandrande lopp om det tillåts. Det är även
erosionsrisker kopplade till meandrande vattendrag som med
tiden ändrar sitt lopp inom det område som utgör meanderplanet.
Hela LIS-området ligger inom detta område. En riskanalys av
dessa faktorer bör göras innan den fortsatta planeringen för att
inte riskera framtida skador och höga kostnader för att skydda
bebyggelsen från ras.
Riksintresseområdet vid Bolmen kan i vissa delar gynnas av
näringsverksamhet med inriktning mot friluftsaktiviteter och
fiske och vara positivt och främja syftet med riksintresset. En
utveckling av besöksnäring bedöms kunna ge positiva effekter
även ur en social synvinkel. Det finns även en risk att
besöksnäringen kan öka bilanvändandet och behovet av
parkeringsplatser vilket kan få negativ inverkan på riksintresset,
på klimatet och på den lokala naturmiljö som tas i anspråk för
parkeringsplatser.

4.2 Klimatpåverkan
BESKRIVNING
Utpekande av ny bebyggelse i områden som idag saknar
infrastuktur kommer att ge en negativ klimatpåverkan dels
genom själva byggnationen dels genom att transporter och resor
till dessa områden i huvudsak kommer att ske med bil.
Uppvärmning av dessa byggander som till allra största delen
kommer att bestå av fristående enfamiljshus kommer att behöva
ske med el, förbränning eller värmepumpsanläggning av något
slag.
PÅVERKAN
De uttalade satsningarna på ökad kollektivtrafik på järnväg
och nya stationslägen kan bidra till en mer hållbar pendling
som minskar utsläppen av växthusgaser generellt i kommunen.
Utbyggnad av cykelvägar och tydligare skyltning mot cykelstråk
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ger en ökad möjlighet att använda cykel istället för bil för
kortare persontransporter både inom och mellan tätorterna.
Elcyklar gör troligen att man kan räkna med något längre
möjliga pendlingsavstånd med cykel. Utbyggnad av gångstråk
och gångvägar i kombination med förtätade samhällen bidrar till
att fler korta förflyttningar sker till fot
De utpekade LIS-områdena ligger huvudsakligen inom cykelavstånd till kollektivtrafik, men troligen kommer ändå de flest
resorna att ske med bil framför allt då det ger en stor tidsvinst.
Uppvärmning av byggnader i glesbygden kan inte ske med
fjärrvärme utan kommer att göras antingen med någon form av
eluppvärmningen, genom någon form av värmepumpssystem
såsom luft-, berg-, jordvärme eller genom någon form av förbränning troligen eldning med ved eller pellets. Dessa bränslen
är koldioxidneutrala, men ger upphov till utsläpp av partiklar
och andra skadliga ämnen.
Nollalternativet skulle troligen inte minska utsläppen lika
mycket eftersom det är mer tillåtande för transporter i alla
former. Satsningen på gång och cykelvägar finns men är inte lika
uttalad.
BEDÖMDA KONSEKVENSER
Ny bebyggelse i perifera områden kommer att öka klimatpåverkan genom ökade och längre transporter. De människor som
väljer att bosätta sig i en nybyggd villa i det läget har goda ekonomiska resurser. Dessa familjer kommer troligen att ha två bilar
och använda dessa. Tidsvinsten att använda bil kommer att göra
att detta alternativ väljs i första hand.

4.3 Hushållning med naturresurser
BESKRIVNING
Ett sätt att bidra till god hushållning med naturresurser är att
planera användningen. Översiktsplaneringen är ett första steg för
att bestämma hur mark och vattenområden ska användas.
Att ha möjlighet att erbjuda strandnära tomter för bebyggelse
anses göra kommunen mer attraktiv för bosättning. Det finns
även möjlighet till kompletterade bebyggelse i kulturlandskapet
och då främst i gränslandet mellan skog och öppen mark. Ett
motiv till att peka ut särskilda områden för exploatering är att
kunna skydda resterande naturmark från etableringar.
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Ställningstagandet att det öppna odlingslandskapet är extra
viktigt för landskapsbilden och att ny bebyggelse ska lokaliserad
vid skogskanter, i anslutning till dungar och i bakkanten av åkrar
och ängar riskerar att komma i konflikt med biotopskyddet
framför allt för åkerholmar, ytvatten och stenmurar i
odlingslandskapet.
PÅVERKAN
Utpekande av LIS-områden gör det möjligt att bebygga
utpekade strandnära områden. Detta innebär att nya
markområden som tidigare i mindre grad varit oexploaterade tas
i anspråk. Områdena utgörs mestadels av skogsmark men en del
utgörs även av jordbruksmark. Ofta ligger området nära skyddsvärda naturområden eller vattenresurser.
LIS-område L3 Nästasjön ligger på en åsformation,
Altoftaåsen. Åsformationer är generellt skyddsvärda på grund av
goda grundvattenförekomster. Altoftaåsens vattenförekomst har
ännu inte klassats av SGU.
LIS-området L7. Rusken, vid Ohs ligger inom ett område som
är utpekat som ett stort opåverkat område som ska skyddas mot
störande exploatering. Detta medför att speciella krav bör ställas
vid utbyggnad av området för att bibehålla denna prägel på
området.
LIS-området L10 vid Bolmen ligger förutom i
Riksintresseområdet för friluftsliv även vid Bolmen som utgör
dricksvattentäkt för ca 900 000 personer i Skåne. Detta ställer
speciella krav på verksamheter som kan tillåtas inom området.
BEDÖMDA KONSEKVENSER
Ny mark tas i anspråk för bebyggelse i LIS-områdena samtidigt
som icke utpekade områden indirekt skyddas mot exploatering
vilket bedöms som god hushållning.
Outnyttjade grundvattenförekomster bör beaktas vid
exploatering. Dock bedöms bostadsbebyggelse utgöra en
mindre risk för grundvattenförekomster under förutsättning att
VA-frågan kan lösas på ett godtagbart sätt. Dagvatten bör också
tas omhand så att det inte ökar utsläppen av näringsämnen och
föroreningar i närliggande vattenförekomster och riskerar att
påverka miljökvalitetsnormen negativt.
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Ytvatten används i dagsläget inte som dricksvatten i kommunen,
men detta är något som bör ges högsta prioritering eftersom
vattnet är en av våra känsligaste naturresurser. Sjön Bolmens
vatten används dock som dricksvatten i flera kommuner i Skåne.
Detta bör framhållas mer än vad det gör i översiktsplaneringen
då 900 000 människor är beroende av god kvalitet på vattnet.
Någon form av restriktioner för skydd av grundvattnet i
Altoftaåsen bör övervägas i den fortsatta planeringen.
Kan en acceptabel lösning för VA ordnas för området vid
Rusken och Bolmen bedöms det inte ge några negativa effekter
på hushållningen med naturresurser.

4.4 Naturmiljö
BAKGRUND
Utpekande av områden för landsbygdsutveckling i strandnära
lägen (LIS-områden) utgör indirekt ett skydd för andra
strandnära områden då utvecklingen styrs mot dessa områden.
Det medför dock en möjlighet för en mer konsekvent bedömning av annan byggnation på landsbygden. I och med att nya
områden öppnas upp för bebyggelse ökar även
tillgängligheten till dessa och närliggande naturområden då nya
vägar anläggs vilka ökar möjligheten att ta sig dit.
Flertalet av LIS-områdena ligger förhållandevis nära mindre
samhällen som kan gynnas av ökande befolkningsunderlag.
Kommunen har många sjöar och vattendrag där stränder och
strandnära områden inte är exploaterade. Varje enskilt ärende
kan aktualisera speciella krav på utredningar exempelvis
naturinventeringar eller utredningar avseende VA-lösningar.
Nollalternativet har ingen uttalad policy för bebyggelse i
strandnära områden men viss restriktivitet anges.
Utvecklingsområden i andra delar av kommunen ligger främst
på jordbruksmark och annan mark i närheten av tätorterna.
Kulturlandskapet ska värnas men viss ny bebyggelse kan tillåtas.
PÅVERKAN
Utpekande av LIS-områden kan ha negativa effekter på
naturmiljön i dessa områden då icke exploaterade områden tas i
anspråk för nya tomter och ny bebyggelse. I de flesta fall
kommer kommunen att kräva att en detaljplan upprättas inför
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exploateringen i vilken det kommer att ställas krav om
utredningar av naturvärden och djurliv på platsen. I
förekommande fall kan då ett formellt skydd ges för känsliga
delar av området.
Strandnära boende anses vara ett attraktivt boende som kan öka
kommunens attraktionskraft och livskvalitén hos invånarna.
LIS-områdena medför även en bättre tillgänglighet till
strandnära områden för rekreation och friluftsliv när
kommunikationerna till områdena förbättras.
Hårdgjorda ytor kan öka belastningen på vattendragen i närheten
genom ökad ytavrinning som för med sig föroreningar.
Avsaknaden av kommunalt VA i flera av de utpekade
exploateringsområdena kan leda till en risk i några av
områdena att enskilda avlopp kan påverka
miljökvalitetsnormerna för ytvattenförekomsternas kemiska
status negativt. Dessa områden är: Herrestadssjön, sydvästra och
Herrestadsjön sydöstra, (speciellt om båda områdena kommer
att exploateras), Nästasjön och Gunnens norra strand. Alla dessa
utom Gunnens norra strand kommer att kopplas på det
kommunala VA-nätet om en större exploatering kommer till
stånd.
LIS-område L5 Lagan söder om Hörle i närheten av Riksintresseområde för naturvård. Riksintresset grundar sig på Lagans
meandrande lopp. Här finns flera meanderbåg , näs och olika
generationer av korvsjöar. Sedimenten i dalgången har byggts
upp till ett flodplan av Lagan. Vattendraget har skurit ner sig i
detta så att en balanserad fallkurva utbildats. Lagan
eroderar fortfarande på detta avsnitt beroende på landhöjningen.
Lisområdet L10 Lilla Gavlö ligger i ett landskap med stenmurar
och odlingsrösen. Dessa kan omfattas av biotopskydd och får i
så fall inte tas bort utan dispens från länsstyrelsen
BEDÖMDA KONSEKVENSER
Det bedöms rimligt att några få begränsade sjönära områden
som uppfyller vissa specifika krav avsätts för möjlig
exploatering och samhällsutveckling. Indirekt skyddas då andra
strandnära områden när specifika områden pekas ut för
exploatering. Detta bedöms som en positiv effekt av
LIS-områdena.
Positiva effekter av ny bebyggelse kan vara att landsbygden
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utvecklas och nya både sociala och ekonomiska möjligheter
utvecklas i de nya områdena. Trots att hänsyn tas till kravet på
tillgängligheten för allmänheten till strandområden kan
bebyggelsen och bryggor uppfattas som en begränsning av den
allmänna tillgängligheten.
Negativa effekter från byggnation i strandnära områden är att
belastningen på närliggande ytvatten i form av ökad avrinning
från hårdgjorda ytor kan öka vilket riskerar att föra med sig
ökade föroreningshalter i form av näringsämnen, tungmetaller,
petroleumrester mm. Kommunala VA-lösningar saknas i de nya
exploateringsområdena (vilket i vissa fall riskerar att påverka
miljökvalitetsnormerna för vattenförekomster). Kan kommunalt
VA anordnas i områdena bedöms risken för att MKN påverkas
som liten.
Vid Gunnens sydöstra strand ligger ett vattenskyddsområde för
den lokala vattentäkten. Detta skyddsområde kommer troligen
att tas bort på grund av en tri-förorening i grundvattnet.
Gunnen har inte klassats varken kemiskt eller ekologiskt, men
kan misstänkas ha otillfredsställande ekologisk och dålig kemisk
status då utloppsbäcken från sjön uppvisar denna status.
Ytterligare påverkan på vattenförekomsten bör därför undvikas.
Det finns en risk att riksintresset för naturvård söder om Hörl dammen skulle påverkas negativt av en exploatering av området
L5 Lagan Söder om Hörle. Detta då det är landskapets speciella
former och karaktär som är skyddsvärd. Då Lagan fortfarande kan vara eroderande i det berörda avsnittet finns även vissa
risker för att åns lopp ändrar sig och påverkar området genom
erosion. Området ligger vid en ytterkrök av den meandrande ån
vilken är mest utsatt för erosion.
Vid L.10 Lilla Gavlö kan vissa delar av området bli omöjligt att
bebygga om inte länsstyreslen beviljar biotopskyddsdispens för
att ta bort stenmurar och odlingsrösen.
Andra negativa aspekter är att produktiv skogsmark exploateras
och att de enskilda transporterna ökar vilket kan vara negativt
för klimat och biologisk mångfald.
Nollalternativet pekar inte ut några speciella områden för
strandnära utbyggnad utan lämpligheten bedöms från fall till.
Dock anges att tillstånd inte bör ges för ensamma byggnader i
strandnära läge. Enskilda avlopp i avlägsna delar av kommunen
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4.5 Kulturmiljö
BAKGRUND
Ny byggnation på landsbygden kan både vara
positivt och negativt för kulturmiljön. Positiva om det bidrar till
att kulturlandskapet bevaras och utvecklas och att de näringar
som är väsentliga för att bibehålla och bevara
kulturlandskapet ges nya positiva möjligheter. Negativt om
områden som är skyddsvärda och bidrar till det kulturhistoriska
arvet tas i anspråk för ny bebyggelse och om den inkräktar på
kulturhistoriska lämningar eller stör sådana miljöer.
Nollalternativet skiljer sig inte nämnvärt från den nya planen.
Mål och inriktningen på vilka områden som ska värnas ligger
fast. De redan skyddade områdena ska bevaras och utvecklas.
Upprättade skydd för kulturmiljön ska följas och kulturmiljövärden ska bevakas och värnas vid större infrastrukturprojekt.
PÅVERKAN
De flesta av områdena ligger i brukat skogsland och kan bidra
positivt till en levande kulturmiljö genom att även landsbygden
har bofast befolkning.
I LIS-området L1. vid Herrestad finns det
kulturhistoriska lämningar i området vilka måste
utredas och tas hänsyn till i samband med exploatering av
området. Alla sådana lämningar skyddas av fornminneslagen
och ingrepp kräver samråd och eventuell utredning och dispens
från länsstyrelsen. Vissa delar av exploateringsområdena
omfattas av jordbruksmark. Denna bör så långt möjligt skyddas
mot ianspråktagande för ny bebyggelse.
LIS-Område L4 Gunnen, norra stranden ligger delvis inom
Riksintresseområde för ett historiskt gravfält från stenålder till
järnålder. Själva gravfältet ligger troligen norr om området, men
även influensområden till gravfält bör skyddas så att inte
intrycket i landskapet störs av bebyggelse.
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4.6 Rekreation och friluftsliv
BESKRIVNING
De utpekade LIS-områdena ligger mestadels i mindre grad
exploaterade områden. Ett av målen med dessa områden är att
öka tillgänglighetsgraden genom nya vägar och bättre
möjligheter att ta sig dit. Man vill även öka tillgängligheten och
möjligheterna att komma ut i skog och mark för alla genom att
underlätta kommunikationer både genom nya vägar, nya
cykelleder och ökad kollektivtrafik till dessa områden.
Några av områden kan även ge möjlighet till fritidsbebyggelse.
Detta ger en ökad möjlighet för rekreation och friluftsliv.
Samtidigt som det inte tillför de närliggande orterna speciellt
mycket.
PÅVERKAN
Landsbygdsutvecklingsområden i strandnära läge kan göra att
tillgängligheten till skog och mark som idag är svåra att ta sig
till underlättas när nya vägar anläggs i dessa områden.
Områdena ligger i anslutning till sjöar och ger nya möjligheter
till badplatser och båtbryggor.
LIS område L10 Bolmens nordvästra strand, Stora och Lilla
Gavlö ligger inom riksintresseområdet för friluftsliv. Då vissa av
de möjliga markanvändningarna anges till utveckling av
besöksnäringen. Bostadsbebyggelse i samma område bör göras
med försiktighet för att inte motverka riksintresset.
Nollalternativet anger flera namngivna områden förutom
riksintresseområdena som ska utgöra viktiga områden för
rekreation och friluftsliv. Dessa är Alandsrydsområdet,
Ruskenområdet och Osudden och även tysta områden nämns
som viktiga områden för rekreation.
BEDÖMDA KONSEKVENSER
Tillgänglighetsanpassning av badplatser och andra anläggningar
kan ge en positiv effekt för friluftslivet och främjar
folkhälsomålet om god folkhälsa och tillgänglighet för alla.
Möjligheter till utveckling av besöksnäringen i området vid
Bolmen kan ha positiva effekter för rekreation och friluftsliv i
området. Bostadsbebyggelse kan i vissa fall motverka syftet med
riksintresset då det gör att den del markområden privata. Dock
bör det gå att hantera detta genom ytterligare planbestämmelser.
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Fritidsbebyggelse som ska uppmuntras i vissa av områdena
kommer troligen inte tillföra de närliggande orterna speciellt
mycket i form av lokal service då det är kortare perioder av året
som denna typ av bebyggelse används vilket då inte bidrar till
kontinuitet i efterfrågan på lokal service.
Nollalternativet: Satsningar på cykelleder, fiske, kanoting och
friluftsturism ligger fast även i den nya planen. Utpekandet av
specifika områden är mer uttalad i nollalternativet. I den nya
planen är ställningstaganden och viljeinriktningar på en mer
övergripande nivå.

4.7 Samhällsservice
BAKGRUND
Kommunen har en uttalad ambition att behålla och satsa på
landsbygdsskolorna, liksom att bevara biblioteken utanför
centralorten. En fortsatt god och helst utbyggd samhällsservice
även på landsbygden är kommunens ambition.
Närheten till skolor och annan samhällsservice är viktigt för att
människor ska vilja bosätta sig på landsbygden vilket i sin tur
ger underlag för handel och annan näringsverksamhet. Lokal
näringsverksamhet kan bidra positivt till en levande landsbygd.
Kommunen ska även underlätta och möjliggöra för
förändringar av innehåll och funktion hos näringar på
landsbygden och underlätta för nya verksamheter.
Utpekande av LIS-områden är en del av kommunens vision om
en levande landsbygd. Genom att ge möjlighet till strandnära
boende kan man öka attraktiviteten att bosätta sig utanför
tätorterna. Utpekandet av LIS-områden är ett sätt att utveckla
landsbygden och förbättra underlaget för samhällsservice i
närliggande orter.
Möjligheten att även uppföra fritidsbebyggelse i en del av
områdena ökar inte kommunens vision om en levande landsbygd
på samma sätt som permanentboende. Fritidsbebyggelse
genererar exempelvis ingen efterfrågan på skolor eller ökat
behov av äldreomsorg.
PÅVERKAN
Genom att koncentrera bebyggelseutvecklingen till vissa delar
av kommunen finns större möjlighet att få underlag för
samhällsservice även i delar av kommunen som inte ligger i
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direkt närhet till Värnamo. Kommunens ambition att
decentralisera utbildningen och satsa på skolor lokaliserade i de
mindre orterna är en viktig del för att få och behålla en levande
landsbygd. Detta kan även vara en möjlighet för samlokalisering
av kommunal service på landsbygden som exempelvis offentliga
samlingslokaler och bibliotek i anslutning till skolorna
Kommunens ambition att möjliggöra så kallat livsstilsboende
på landsbygden kan ge ökat behov av samhällsservice utanför
centralorten.
Nollalternativet innebär att man i princip ska främja
bebyggelseutveckling i hela kommunen men med inriktning
mot samlad bebyggelse. Kommunen vill fortsätta att stödja
hemkörning av varor till utsatta grupper som inte kan ta sig till
affären själva.
BEDÖMDA KONSEKVENSER
Samhällsservice och utbildning gynnas genom ett större
befolkningsunderlag på landbygden då man kan satsa på och
behålla landsbygdsskolorna i de områden som ligger i eller nära
tätortsbandet. Kommunens fokus på skola och utbildning är
positiv även ur andra aspekter. Utbildning och lärande
främjar folkhälsomålet om delaktighet och en god skola med
goda förutsättningar bidrar även till integration och goda och
trygga uppväxtvillkor.
Möjligheten att i vissa områden uppföra fritidsbebyggelse påverkar inte befolkningsunderlaget i de aktuella områdena.

4.8 Tekniska kommunikationer
(infrastruktur och transporter)
BAKGRUND
Färre VA enheter i kommunen medför att de ekonomiska
investeringarna kan koncentreras till färre enheter och större
volymer vatten kan behandlas på ett ställe vilket ger bättre
kostnadseffektivitet. Samtidigt finns intentioner att exploatera
nya områden där det inte finns några planer på kommunalt VA i
första läget.
Gemensamma lösningar för enskilt VA ska eftersträvas innan
en kommunal överföringsledning eventuellt kan lösa VA-frågan
senare. Enskilda eller gemensamhetsanläggningar för VA kan
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medföra negativ påverkan på närliggande vattenförekomster.
Detta bör utredas i samband med exploatering av respektive
område. Särskilt känsliga är områden där belastningen redan
idag är hög.
För att minska dag- och spillvatten vill kommunen kompensera
för nya hårdgjorda ytor inom området där dagvattnet
uppkommer.
Utfartsvägar från ny bebyggelse på befintliga vägar kan inverka
på trafiksäkerheten. Trafikverket vill undvika nya utfarter på de
större vägarna då dessa medför en ökad olycksrisk.

4.9 Ljudkvalitet
BAKGRUND
Det finns några utpekade LIS-områden som ligger nära vägar
och järnvägar. För att inte riskera att nya bostäder ska utsättas
för buller över acceptabla riktvärden bör hänsyn tas till
avståndet till dessa i planeringen.
Områden som bör beaktas är L4 vid Gunnen, L5 vid Lagan
söder om Hörle som ligger nära väg 846 och L8 Helgasjön som
ligger nära Väg 27. De två senare har även järnvägen inom
mindre än 0,5 km.

4.10 Luftkvalitet
BAKGRUND
Beroende på vilken typ av uppvärmning som den nya
bebyggelsen kommer att ha kan luftkvalitén lokalt påverkas.
Detta framför allt om många byggnader kommer att värmas upp
genom eldning med ved. Denna påverkan bedöms dock endast
uppstå vid speciella väderförhållanden och blir därför inte något
bestående problem.
Transporter och resor till och från den nya bebyggelsen kommer
med största sannolikhet att huvudsakligen ske med bil. Detta
påverkar luftkvaliten negativt, men med tanke på den
begränsade mängden transporter det kan komma att röra sig
om bör det inte ha någon negativ inverkan på luftkvaliteten ens
lokalt.
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4.11 Risker
I de strandnära områdena som utpekats för
landsbygdsutveckling har en analys av risken för översvämning
gjorts för varje område och hänsyn ska tas till
översvämningsrisker vi all nybyggnation. Översvämningsrisken
har bedömts utifrån markens höjd över befintligt
medelvattenstånd i närliggande vattendrag eller sjö i förhållande
till högvattenflöden.
Det har även gjorts en bedömning av risken för skred och ras.
Denna bör dock ses över i område L5 Lagan, söder om Hörle
där det finns risk för att Ån kommer att erodera marken.
Det finns en risk att miljökvalitetsnormerna för yt- och/eller
grundvatten överskrids i samband med byggnation i framför allt
strandnära områden utan kommunalt VA. Gunnens vattenkvalitet
är idag så dålig att ytterligare påverkan på vattnet bör undvikas.
Det finns ett krav i lagstiftningen att förbättra kvaliteten i alla
vattenförekomster som inte har god status och därför bör stor
varsamhet iakttas när kvalitén inte uppnår denna status för att
undvika ökade framtida kostnader för att åtgärda problemen.
Nya utfarter på väg 27 bör enligt trafikverket undvikas då det
påverkar trafiksäkerheten negativt. Det finns flera områden s
skulle behöva nya utfarter från lokalvägar. Dessa måste beaktas
noga vid eventuell exploatering av de aktuella områdena.
Vissa av de utpekade områdena ligger i riskområden för radon. I
dessa områden är det viktigt att utreda risken och föreskriva att
byggnaderna är radontäta för att minimera hälsorisken med höga
radonhalter i inomhusluften.
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5 Mellankommunala
påverkan
5.1 Skydd av yt- grundvatten
Flera av de utpekade områdena ligger vid sjöar eller vattendrag i
kommunen som har gemensamma strandlinjer med
närliggande kommuner. Ett par av de utpekade
LIS-områdena ligger vid sjöar och stränderna omfattas av
riksintresse för friluftsliv eller naturvård. Frågor om hur marken
i närheten och vattenområdena ska användas blir en
mellankommunal fråga om de vidtagna eller föreslagna
åtgärderna eller planerna riskerar att påverka vattenkvaliteten då
miljökvalitetsnormer gäller för hela vattenförekomster oavsett
kommungränser. En bedömning av eventuell påverkan måste
göras från fall till fall.
Det LIS-område som föreslås vid Bolmens strand kan påverka
vattenkvaliteten i sjön. Bolmen är råvattentäkt för 11 kommuner
i Skåne. Risken för att planförslaget kommer att påverka
vattenkvalitén i Bolmen negativt bedöms dock som liten. Det
finns flera samarbeten med kommunerna runt Bolmen oc
Sydvatten om vattenkvalitén i Bolmen.
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6 Samlad bedömning
Bedömning av konsekvenserna av den tematiska planen i
förhållande till nollalternativet sammanfattas i tabellen nedan.
Varje bedömd effekt eller konsekvens som beskrivits i texten
ovan sammanfattas i tabellen och har placerats under den
bedömda konsekvensklassen. Bedömningsgrunderna har
färgkodats för att ge en snabbare och bättre översikt av
konsekvenserna. Färgerna betyder följande:
GRÖN FÄRG:
Bedömda positiva effekter av planen utifrån nollalternativets
konsekvenser. Finns inte åtgärden med i nollalternativet blir
effekten positiv.
GUL FÄRG:
Bedömda neutrala effekter av planen utifrån nollalternativets
konsekvenser. En del åtgärder kan medföra både positiva och
negativa effekter samtidigt. I vissa fall har de då bedömts
neutrala. Observera att om åtgärden redan finns i
nollalternativet blir effekten neutral, men kan ändå vara positiv
som helhet. Hänsyn till detta har tagits i den samlade
bedömningen.
RÖD FÄRG
Bedömda negativa effekter av planen utifrån nollalternativets
konsekvenser eller andra uppenbart negativa effekter av planen.
Om nollalternativet inte skiljer sig och effekterna fortfarande är
negativa bedöms de likväl negativa.
De flesta delarna som är neutrala är detta på grund av att det
redan i nollalternativet fanns viljeinriktningar och mål som
generellt ger positiva konsekvenser även på det delområdet.
Grafiskt ger därför fä gkoderna en något skev bild av de
generella konsekvenserna.
Genom att tydligt peka ut utvecklingsområden kan naturmark
och andra känsliga miljöer skyddas mer medvetet än vad som
angavs i den tidigare planen, vilket är positivt. Planen har även
många positiva sociala konsekvenser för bland annat
tillgänglighet och folkhälsa.
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Riksintressen

Klimatpåverkan

Hushållning med
naturresurser

Naturmiljö
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Positiva konsekvenser Neutrala

Negativa

Riksintressena ska värnas
i samband med en exploatering

Några områden ianspråktar mark som till
vissa delar är riksintressen som skulle kunna
påverkas negativt.

Rätt verksamhet kan
främja både tillgänglighet
och attraktionskraft för
riksintresseområdet. Även
bostäder kan vara positivt
Generellt bedöms den nya
översiktsplanen bättre
uppfylla målen och utgöra
ett spetsigare planeringsunderlag för en hållbar
samhällsutveckling

God planering av hur
marken ska användas och
utpekande av specifika
områden för exploatering
skyddar andra områden
Jordbruksmarken är viktig för att den biologiska
mångfalden i landskapet
ska bevaras och bibehållas så långt möjligt.
Indirekt skydd av övriga
strandnära områden när
specifika områden pekas
ut för exploatering.

Huvuddelen av områdena ligger inom rimligt
avstånd från kollektivtrafik och prioritering av
gång och cykeltransporter förespråkas
Uppvärmning av bostäder med el, värmepumpar eller förbränning av
ved eller pellets
Beroende på hur VA-lösningarna kommer att se
ut kan det bli både negativ och positiv inverkan
på miljökvalitetsnormerna för vattenförekomster.

Transporter och resor
kommer huvudsakligen
att ske med bil

Vissa områden ligger i
områden där framför allt
vattenresurser kan komma att påverkas negativt

Belastningen på närliggande ytvatten i form
av ökad avrinning från
hårdgjorda ytor vid nybyggnation

PLANFÖRSLAG-PLANERINGSUNDERLAG-KONSEKVENSBESKRIVNING

Kulturmiljö

Rekreation och
friluftsliv

Samhällsservice

Kommunala VA-lösningar saknas i de nya
exploaterings-områdena. Bra avloppslösning
behöver bli krav för
byggnation för att inte
riskera att påverka miljökvalitetsnormerna för
vattenförekomster.
Exploateringen kan bidra De värden som finns ska Exploatering inom eller
bevaras och värnas. Inga i nära anslutning till
till att kulturlandskapet
bevaras och utvecklas
nya satsningar på kultur- kulturmiljöer behöver
och att de näringar som är miljön eller försämring- göras med särskild hänsyn och vissa fall även
väsentliga för att bibehål- ar av befintligt skydd
antikvarisk kompetens
la och bevara kulturland- planeras.
för att inte påverka kulskapet ges nya positiva
turmiljöerna negativt.
möjligheter.
Satsning på fritidsanläggBebyggelse i sjönära
ningar kan medföra posiområden kan trots åtgärtiva effekter på välbefi der, minska tillgänglignande och folkhälsa. En
heten för allmänheten
utbyggnad av gc-vägar för
till strandområden
att stimulera fysisk aktivitet är också positivt.
Tillgängligheten till naturen ökar när nya områden
öppnas upp genom besöksnäringen och nya strandnära bostadsområden
Tillgängligheten av badplatser och andra anläggningar främjar god folkhälsa och tillgänglighet
för alla.
Delar av landbyggden
Bebyggelseutvecklingen ska koncentreras och
är inte prioriterad för
samhällsutveckling och
samhällsservice prioriteras och koncentreras till
samhällen utanför tätortsbandet riskerar att
specifika områden för att
kunna fortsätta erbjuda
förlora samhälls- service
på sikt.
kommersiell, social och
kulturell service.

99

Satsa på och behålla
landsbygdsskolorna i de
områden som ligger i eller
nära tätortsbandet

Tekniska kommunikationer

Ljudkvalitet

Luftkvalitet

Även bibliotek runt om i
kommunen ska värnas.
Om kommunalt VA ordnas till områdena ger detta
bättre möjlighet till rening
och kan bidra positivt till
MKN

Främja cykel och gående som transportalternativ genom utbyggd
infrastruktur.
Förbättra kollektivtrafiken och underlätta
möjligheten att åka kollektivt
Bebyggelseutvecklingen
på landbyggden ska ske
längs eller i närheten av
större kommunikationsstråk vilket medför att
hänsyn bör tas till buller
från dessa.

Enskilda eller gemensahets-anläggningar för
VA kan medföra negativ
påverkan på närliggande
vattenförekomster.
Utfartsvägar från ny
bebyggelse på befintliga
vägar kan inverka på
trafiksäkerhete

Transporter med bil
kommer att öka.
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1. Vad är en samrådsredogörelse?
Samrådsredogörelsen ingår som en bilaga till utställningshandlingen av översiktsplanen. Syftet med
redogörelsen är att beskriva hur samrådet har gått till och vilka förändringar som föranletts av
samrådet. Den ska även bemöta och redovisa synpunkter som inkommit. Ansvariga tjänstemän har
läst samtliga synpunkter. Samrådsredogörelsen avgränsas till de synpunkter som har relevans för
översiktsplanen. Detta för att underlätta läsbarheten av samrådsredogörelsen.
De synpunkter som har inkommit och inte bedömts ha bäring på översiktsplanen, men för andra
projekt, såsom arbete med fördjupade översiktsplaner eller i andra kommunala förvaltningars
arbeten, har sorterats ut och skickas vidare till dem eller de projekt som synpunkten berör. Samtliga
inkomna synpunkter finns tillgängliga hos kommunen.
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2. Hur har samrådet gått till och vad har gjorts inför samrådet?
Under åren 2009 till 2014 har kommunen arbetat fram 4 fördjupningar av översiktsplanen för
kommunens större tätorter, Bredaryd, Forsheda, Bor och Rydaholm med omland. Endast en av dessa
fördjupningar har antagits och är idag gällande, Forsheda. För de resterande fördjupningarna finns
utställnings‐ och antagandehandlingar. I dessa fördjupningars regi arrangerades ett antal
samrådsmöten vilket bland annat medförde att när arbetet att ta fram ny kommunövergripande
översiktsplan inleddes år 2014 ville kommunen att inte inleda ytterligare initial samrådsdialog som
annars är bruklig inom översiktsplaneringen.
Under arbetet att ta fram planhandlingarna har möten med myndigheterna, Länsstyrelsen och
Trafikverket ägt rum löpande. Information kring översiktsplanen och delar av dess innehåll har getts
under de landsbygdsdialoger som ägt rum under processens gång 2016‐2017, Gällaryd, Ohs, Fryele
Nydala och Hörle. Externt initierade möten har ägt rum med föreningar och organisationer, bland
annat LRF:s kommunavdelning och med politiska partigrupper i kommunen.
Arbetet med att ta fram planhandlingarna som inleddes aktivt under 2015 har av olika anledningar
dragit ut på tiden och färdiga samrådshandlingarna var inte sammanställda förrän till hösten 2017.
Bland annat på grund av tidsplanen som getts översiktsplanen och önskan om att ha en laga
kraftvunnen plan inom 2018 har inneburit att man valt att enbart hålla en samrådsperiod, både för
interna och externa parter. Detta har inneburit att planförslaget som samråtts kring har varit relativt
ofärdigt, vilket har medfört vissa betydande synpunkter som leder till att större revideringar av
planförslaget kommer äga rum inför att planen ställs ut.
Inför samrådstiden
Istället för traditionella samrådsmöten under samrådstiden har kommunen valt att inför att planen
ställdes ut för ett avslutande samråd att genom informationsmöten väcka frågan kring
översiktsplanering och intresset för planförslaget. Dessa informationsmöten hölls i samtliga större
tätorter för allmänheten och internt för förvaltningarna, likaså för politiken. Informationsmötena var
både interaktiva och informativa och upplagda kring betydelsefulla frågor för planförslaget såsom
strategi för bebyggelseutveckling, förslag till LIS‐områden, kollektivtrafik, utbyggnad av cykelvägar,
vindkraft, jordbruksmark och naturmiljöer. Syftet för mötena var i huvudsak att ge en insikt i vilka
frågor som man utifrån sin verksamhet, förening, sammanslutning med fler ska bevaka och lämna
synpunkter kring under det kommande samrådet.
Under de informationskvällar och möten som hållits inför samrådsperioden har drygt 60 personer
deltagit. Hur många av dessa deltagare som privatperson eller som representant för förening eller
organisation som också under samrådsperioden har lämnat sina synpunkter går inte att utläsa. Under
dessa möten var framför allt de yngre målgrupperna underrepresenterade och de äldre
överrepresenterade.

Datum och plats
INTERNA MÖTEN

Antal Ca.

Tekniska och
Samhällsbyggnadsförvaltningen
och
Kommunledningsförvaltningen
21/9
Kultur‐, Omsorg‐, Barn och
Utbildning, service,

30

10‐15

4

Upphandling och
Medborgarförvaltningen 26/9
Politiken (nämndspresidier)
3/10

10
Totalt 55

EXTERNA MÖTEN
Värnamo 10/10
Rydaholm 12/10
Bredaryd 17/10
Bor 19/10
Forsheda 24/10
Värnamo 31/10

6‐8
10
4
20‐25
15
10
Totalt 68

Liknande möte har även skett med Finnvedens gymnasium och de elever som där har valt att läsa en
kurs i ämnet geografi, politik och hållbar utveckling. Möten har även hållits med tillgänglighetsrådet i
kommunen samt pensionärsföreningen, Aktiva seniorer.

Bild från mötet som hölls i Bor

Bild som visar utställningen av planen i Vårens bibliotek

Under samrådstiden
Under samrådstiden har verksamheter, föreningar, sammanslutningar med fler uppmuntrats att
bjuda in kommunen till samrådsmöten vilket har inneburit att cirka fem möten av olika omfattning
har hållits.
Utöver dessa initierade tillfällen har kommunen vid två tillfällen deltagit och informerat kring
översiktsplanen vid landsbygdsdialoger, i orterna Åminne och Kärda.
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3. Samrådsförslaget
Samrådsförslaget är framtaget av tjänstemän på Värnamo kommun i samarbete med projektets
styrgrupp som består av politiker i samhällsbyggnadsnämnden. Det är också dessa som beslutar om
de nödvändiga grindbesluten (program‐, samråd‐ och utställningsbeslut) och beslut kring underlag i
framtagandet av planen.
Samrådsförslaget består av tre stycken pdf‐dokument som finns tillgängliga på kommunens hemsida
www.varnmo.se/nyoversiktsplan. Här har även sedan mitten på samrådsperioden en digital kartjänst
som redogör för de delar av översiktsplanen som har en geografisk koppling funnits samt en
kortversion av planförslaget. På hemsidan har man under processens gång, fram till att
samrådshandlingen ställts ut kunnat följa arbetet.

4. Utskick, utställning och annonsering
För att ge allmänheten möjlighet att inkomma med synpunkter har kommunen annonserat i
lokaltidning, meddelat om processen genom sociala medier och publicerat nyheter på kommunens
webbplats.
För att informera interna och externa myndigheter, organisationer, föreningar och närliggande
kommuner ett särskilt meddelande om ett avslutande samråd för planförslaget skickats ut.
Planförslaget har under samrådstiden fysiskt varit utställt på samtliga bibliotek i kommunen och i
stadshuset. Planförslaget har även funnits med i biblioteksbussen som når de mindre orterna som
inte har ett bibliotek i kommunen. På grund av Värnamo stadsbiblioteks flytt till nya lokaler i
gummifabriken har utställning där endast förekommit under samrådperiodens sista del. Biblioteket i
stadsdelen Våren har under flytten ersatt stadsbiblioteket med bland annat utökade öppettider.

5. Inlämning av synpunkter
Kommunen har efterfrågat skriftliga synpunkter, via e‐post eller post under samrådsperioden för
förslaget till ny kommunövergripande översiktsplan. Detta för att underlätta synpunkthanteringen
för kommunen.

6. Vilka har lämnat synpunkter?
Samtliga inkomna synpunkter finns att tillgå på kommunen. Under samrådsperioden har cirka 55
synpunkter kommit in från interna och externa myndigheter, föreningar och privatpersoner med fler.
Flera föreningar och organisationer har lämnat synpunkter. En övervägande del av dessa har en
landsbygdskoppling och flera kommer från olika grupperingar inom LRF vilket inte heller det är så
märkligt eftersom planförslaget till stor del hanterar landsbygdsområden och frågor kring jord‐ och
skogsbruksmark.
Få privatpersoner har lämnat synpunkter på planförslaget vilket delvis var förväntat. Samrådet har
främst riktats sig till föreningar och organisationer. I de fall privatpersoner har valt att lämna
synpunkter så handlar dessa till övervägande del kring att man är berörd av planförslaget utifrån ett
enskilt intresse.
Synpunktslämnande grupp
Externa myndigheter
Grannkommuner
Politiska partigrupperingar
Föreningar och organisationer

Antal
synpunkter
8
3
3
8

Övrigt

5 LRF 3 övriga

6

Interna myndigheter (nämnder och
bolag
Övriga interna synpunkter
(förvaltningar)
Privatpersoner
Totalt

8
5
20
55

12 kring LIS 8 övriga

7. Helhetssyn av samrådsvar
Under denna rubrik görs en övergripande sammanställning av företeelser och synpunkter i de
inkomna samrådsvaren utifrån kategorierna privatpersoner, externa myndigheter, interna
myndigheter och olika intresseorganisationer.
De inkomna synpunkterna behandlar såväl övergripande frågor som enskildheter i planförslaget och
innehåller i många fall önskemål om kompletteringar och förtydliganden av planens innehåll.
Det är viktigt att betona att det är omöjligt att tillgodose samtliga intressen eftersom åsikter går isär.
Det innebär att kommunen har ett ansvar att ta ställning till det allmännas bästa istället för det,
ibland motstående, enskilda intresset. Vidare är det viktigt att påpeka att de inkomna synpunkterna
inte är representativt för vad kommunens medborgare tycker i helhet, då de som har svarat inte kan
anses utgöra ett representativt urval av invånarna i Värnamo kommun.
I vissa samrådsvar blir det tydligt att det skett en del missuppfattningar om vad en översiktsplan har
för syfte vilket föranlett en del oro. En vanlig missuppfattning är att en översiktsplan är inriktad på
genomförande. Översiktsplanen pekar dock enbart på möjligheter och ska ses som kommunens
långsiktiga viljeinriktning, som ett vägledande dokument för den fortsatta planeringen.
Bland de mer vanligt förekommande synpunkterna bland de inkomna svaren och som kommer
resultera i stora revideringar av planförslaget är synpunkter kring planförslagets omfattning som man
från alla svarande grupper anser är för omfattande och att det föreligger ett behov av att reducera
ställningstaganden. I nedanstående punktlista redogörs för andra mer vanligt förekommande
synpunkter på planförslaget.
Synpunkt
Planförslagets omfattning och behov av att
reducera antalet ställningstaganden.
Konkretisera ställningstaganden i vissa fall och
för andra önskemål om att generalisera dem.
Befarar konflikt, mellan ny bostadsbebyggelse
och jordbruk, generellt och specifikt för några
utpekade områden.
LIS‐områden, två osäkra, 5 förslag till nya och
justering av två.
Sakfel, siffror, namn, hänvisningar, m fl.
Bostadsförsörjning i alla tätorter, även mindre.
Komplettera planförslaget med behovet av
strategisk planering för äldreomsorg.
Felaktig bild av näringslivet, industrin
Felaktig bild av landsbygden
Undermålig karttjänst

Synpunktslämnare
Alla grupper
Extern myndighet och intern myndighet
Privatperson, intresseorganisationer

Privatperson, intresseorganisation och extern
myndighet.
Alla grupper
Privatpersoner och intresseorganisationer
Intern myndighet
Privatperson och intern myndighet
Privatperson
Extern myndighet
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8. Synpunkter från Länsstyrelsen i Jönköping
Länsstyrelsen i Jönköping har en särskild granskande roll av översiktsplanen i enlighet med plan‐ och
bygglagen. Myndigheten ska efter avslutad utställning inkomma med ett granskningsyttrande som
kommer att vara en del av själva planhandlingen.

8.1 Övergripande struktur









Länsstyrelsen anser att förslaget till ny översiktsplan är ambitiöst och omfattande. Det har en
bra struktur med en målbild som visar på en tydlig inriktning. Det är också bra att de fyra
fokusområden som planförslaget är uppbyggt kring har valts utifrån en analys av kommunens
utmaningar och möjligheter. Att dela in översiktsplanen i tre delar där planförslag,
planeringsunderlag och konsekvensbeskrivning redovisas separat underlättar i vissa fall
läsningen i och med att materialet är så omfattande.
Länsstyrelsen rekommenderar kommunen att se över antalet ställningstaganden och
begränsa dem så att det är lättare att få en överblick.
Länsstyrelsen anser också att ställningstagandena i många fall är alltför allmänt hållna och
bör konkretiseras för att kunna vara vägledande och få bättre genomslag i nästa
planeringssteg.
Flera ställningstaganden saknar en koppling till mark‐ och vattenanvändning. I de fall det är
möjligt att göra en sådan koppling bör ställningstagandena utvecklas, i övrigt kan det vara
bättre att avstå från dessa ställningstaganden.
Den prioritering som görs kring arbetet med fördjupade översiktsplaner kan lyftas fram som
ställningstaganden.

Kommentar: Synpunkten kring att översiktsplanen är omfattande har kommit in från flera håll och
samrådshandlingen kommer inför utställningen att revideras och ställningstaganden med en oklar
koppling fysik planering kommer då att tas bort. Allmänt hållna ställningstaganden kommer där det
är möjligt att konkretiseras och vissa kommer att avlägsnas ur planförslaget.
Omfattningen av planförslaget kommer att minskas genom att frågan kring LIS, landsbygdsutveckling
i strandnära läge, lyfts ur planen och hanteras istället en till planen hörande tematisk översiktsplan
som kommer följa översiktsplanen i den vidare beslutsprocessen. På det sättet ökas läsbarheten av
övriga delar i översiktsplanen och skapar möjlighet för att framöver revidera utpekandet av LIS‐
områden utan att hela översiktsplanen måste beslutas på nytt.
Prioriteringen av arbetet med att ta fram fördjupningar av översiktsplanen lyfts in som ett mer klart
ställningstagande.
De landsbygdsområden som kommunen i samrådshandlingen föreslog som lämpliga för
kompletterande bostadsbebyggelse kommer även dessa att lyftas ur planförslaget. Kvar i
planförslaget blir ställningstagandet för att verka för att komplettera bebyggelsegrupper utmed
tätortsbandet. Kommunen avser istället att ta fram en ny fördjupad översiktsplan för kommunens
landsbygd och landsbygdsorter i vilken föreslagen på områden till kompletterande bostadsbebyggelse
kan ingå. Detta för att ge tydliga riktlinjer för hur kommunen tänker kring markanvändning på
landsbygden.

8.2 Digital karta


Det bör finnas en tydligare koppling mellan ställningstagandena i det samlade planförslaget
och den digitala kartan i de fall det finns en sådan koppling. Den digitala karttjänsten kan
också behöva en bättre bakgrundskarta för att den ska bli läsbar.
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Kommentar: Karttjänsten som följde samrådshandlingen kommer under planens utställning att
ersättas med en så kallad StoryMap som på ett tydligare och mer pedagogiskt sätt redogör för
planens ställningstaganden och geofysiska kopplingar. StoryMap:n kommer inte, och ska inte,
fungera som kommunens digitala översiktsplan, utan är snarare ett kommunikativt sätt att förmedla
översiktsplanens intentioner för mark‐ och vattenanvändning uttryckt i kartor och grafik.

8.3 Riksintressen












De ställningstaganden som görs kopplat till riksintressena behöver konkretiseras så att
kommunens vilja och verktyg för att säkerställa värdena synliggörs bättre. Det gäller särskilt
ställningstaganden om riksintressen för kulturmiljö, naturmiljö och friluftsliv.
Enligt planförslagets strategi för bebyggelseutveckling ser Länsstyrelsen fler områden där
riksintressen för kulturmiljö kan beröras, t.ex. några av de föreslagna områdena för
landsbygdsutveckling i strandnära läge och övriga föreslagna områden för
landsbygdsutveckling.
Det saknas ett riksintresse för naturvård i planeringsunderlaget, Trälsbomossen. I
planeringsunderlaget namnges riksintresset Ingabomossen, Älmhultamaden och våtmark Os
felaktigt.
Det behöver tydligare framgå i text att Natura 2000‐områden också utgör riksintressen enligt
4 kap. 8 § miljöbalken.
Kommunen anger också i ställningstagande att kommunen inte ställer sig bakom delar av
riksintresseområdet för vindkraft som ligger mellan Flåren och Furen. Länsstyrelsen gör
liksom kommunen bedömningen att området har höga värden, bland annat för fåglar och
fladdermöss, som gör att området är känsligt för vindkraft.
Kartan över riksintressen i planeringsunderlaget saknar järnvägsstationer av riksintresse. Här
kan med fördel även framtida väg och järnväg av riksintresse framgå.
Ställningstagandet som gäller stoppområdet för höga objekt behöver omformuleras. Inom
stoppområde för höga objekt behöver alla former av byggnationer över 20 meter skickas på
remiss till Försvarsmakten, det vill säga även inom sammanhållen bebyggelse. Hela Sveriges
yta är också samrådsområde för höga objekt, vilket innebär att alla detaljplaner och bygglov
som medför bebyggelse högre än 20 meter utanför sammanhållen bebyggelse respektive 45
meter inom sammanhållen bebyggelse, ska remitteras till Försvarsmakten.

Kommentar: Översiktsplanen ställning för respektive riksintresse kompletteras genom att tabeller
införs som redogör för kommunens ställningstagande för respektive riksintresseområde.
Det saknade riksintresset (Trälsbomossen) införlivas i planförslaget samt felaktig namngivning på
Ingabomossen rättas till.
Texten revideras avseende Natura 2000‐områden och kartan över riksintressen kompletteras med
järnvägsstationer av riksintresse samt framtida och planerade riksintressen.
Ställningstagandet kring byggnation av höga objekt kompletteras med att all form av byggnation
högre än 20 meter ska skickas på remiss till Försvarsmakten inom stoppområde för höga objekt,
högre än 45 meter inom tätort utanför det utpekade stoppområdet för höga objekt. Till
Luftfartsverket samt berörda flygplatser ska remitteras alla planer som möjliggör byggnation högre
än 20 meter.

8.4 Miljökvalitetsnormer


Miljökvalitetsnormerna för vattenförekomsternas status redovisas på ett bra sätt både i
planeringsunderlaget och konsekvensbeskrivningen.
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Det behöver dock förtydligas i planeringsunderlaget att även vattenförekomster som inte har
sänkt status har en miljökvalitetsnorm som ska följas.
Ställningstagandet på sid. 155 som handlar om miljökvalitetsnormer för vatten är allmänt
hållet och behöver förtydligas så att det framgår på vilket sätt kommunen ska verka för att
miljökvalitetsnormerna följs.
Inom flera LIS‐områden och områden för landsbygdsutveckling saknas information om hur
VA frågan ska lösas. Det kan även vara rimligt att i planförslaget ange vilka krav på skyddsnivå
som ska ställas på enskilda avlopp. Det framgår inte tydligt vad kommunen har för strategi
för att minimera den negativa påverkan av föreslagna exploateringar inom LIS‐områden med
hårdgjorda ytor.
Översiktsplanen behöver redovisa hur miljökvalitetsnormerna för luft följs i Värnamo
kommun, främst Värnamo stad. Om det inte är risk för att miljökvalitetsnormerna överskrids
så ska detta framgå av planen.

Kommentar: Planeringsunderlaget text kompletteras med information kring att alla
vattenförekomster även de som inte har en sänkt status, har en miljökvalitetsnorm som ska beaktas.
Avseende att konkretisera ställningstagandet för miljökvalitetsnormer för vatten och hur kommunen
avser uppfylla dessa anser kommunen att ställningstagandet kring hur miljökvalitetsnormerna följs är
rätt formulerat för den övergripande funktion som ställningstagandet har. Beaktandet av
vattenförekomsters miljökvalitetsnormer ska finnas med i samtliga steg inom
samhällsbyggnadsprocessen. Detta ger kommunen en god grund för att i alla beslut gällande
vattenförekomster relaterar till de enskilt ställda miljökvalitetsnormer som gäller. På det sättet
kommer miljökvalitetsnormerna för alla vattenförekomster att beaktas och inte försämras vid
kommunens planering och lovgivande.
Planförslagets LIS‐områden flyttas till en ny tematisk översiktsplan (TÖP), se kommentar på 8.1 ovan.
Detta innebär också då att utredningen som finns i planeringsunderlaget förflyttas till den kommande
TÖP:en. I detta underlag kommer då beskrivningar finnas för respektive område kring hur VA‐frågan
kan lösas.
Kommunen bedömer att redovisning av miljökvalitetsnormerna har gjorts på ett tillräckligt bra sätt
genom att i samrådsförslaget redogöra för följande ställningstagande på sid 155 under rubriken
Luftkvalité:



Kommunen ska genom planering verka för fortsatt ren och hälsosam luft och för att även i
framtiden klara de miljökvalitetsnormer som finns för utomhusluften.
Kommunen ska verka för mindre luftföroreningar i staden bl. a genom att verka för fler
pendlingsparkeringar utanför staden, effektiv kollektivtrafik, utbyggnad och underhåll av
cykelvägar samt genom informationskampanjer.

8.5 LIS‐områden



Det är positivt att kommunen anger LIS‐områden som till största del innebär komplettering
av befintlig bebyggelsestruktur. De ställningstaganden som kommunen anger bör dock
utvecklas eftersom de i nuläget är allmänt hållna.
Länsstyrelsen anser inte att det finns skäl för att ange LIS‐område i vattenområden. Inom
flera av LIS‐områdena står det att det ska finnas gemensamhetsbryggor. Det är möjligt att få
strandskyddsdispens för att anlägga en brygga även utan att det är utpekat som LIS‐område.
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Det finns information i både planförslag och planeringsunderlag som har betydelse för hur
man motiverar LIS‐områdena. Kommunen bör se över om delar av planeringsunderlaget ska
finnas med i planförslaget.

Område 1 – Länsstyrelsen anser inte att ön ska omfattas av LIS‐område. Ön
används i dag för friluftsliv och bedöms därför ha höga värden för
allmänheten, natur‐ och kulturvård. Det är därför inte lämpligt att peka ut
ön som LIS‐område eftersom det då istället finns risk för att ön kommer att
exploateras på ett sätt som gör att den tappar sitt värde för friluftslivet. Om
syftet är att göra åtgärder för tillgänglighet borde det kunna göras utifrån
andra särskilda skäl än landsbygdsutveckling.
Område 2 – I områdesbeskrivning står att det är önskvärt att inte exploatera
den del av området som består av ängsmark. För att säkerställa att området
inte exploateras anser Länsstyrelsen att området märks ut på kartan eller ta
bort den delen från LIS‐området.
Område 3 – Länsstyrelsen anser att badplatsområdet inte ska omfattas av
LIS‐området. Att ange badplatsen som LIS‐område säkrar inte allmänhetens
tillgång till badplatsen. I beskrivningen anges ett sankt parti. Detta bör
markeras ut på kartan för att underlätta för efterföljande prövning.
Område 4 – Det område som omfattas av jordbruksmark och som
kommunen önskar bibehålla behöver markeras ut på karta eller tas bort från
LIS‐området för att det ska bli tydligt vid efterföljande prövning.
Område 5 – Länsstyrelsen anser att det inte är lämpligt att ange LIS‐område i
anslutning till Hörle bruk på grund av höga kulturmiljövärden. I
planförslaget anges också flera förutsättningar såsom eventuella markföroreningar och risk för
erosion och översvämning som indikerar att
det är olämpligt att bebygga området.
Område 6 – Länsstyrelsen anser att badplatsen bör undantas från LIS‐området
för att säkra allmänhetens tillgång. Det nämns att det finns risk för
stranderodering inom en del av området. Detta bör markeras i
orienteringskartan.
Område 7 (felnumrerat står 8 i planförslaget) – Länsstyrelsen är tveksam till
att området kan utgöra ett LIS‐område. Planförslaget behöver utvecklas
med en tydligare motivering till hur en exploatering i området kan bidra till
landsbygdsutvecklingen. Inom området finns en betesmark som är
inventerad i ängs‐ och betesmarksinventeringen år 2002 enligt
Länsstyrelsens handläggarstöd. Om värdena finns kvar är det troligen inte
förenligt med strandskyddets syften att ta området i anspråk. Det område
som omfattas av jordbruksmark och som kommunen önskar bibehålla
behöver markeras ut på karta eller tas bort från LIS‐området för att det ska
bli tydligt vid efterföljande prövning.
Område 8 – Länsstyrelsen är tveksam till att området kan utgöra ett LIS‐område.
Området är viktigt för friluftslivet och omfattas av 200 meter
strandskydd. Området är också i stor grad oexploaterat idag. Planförslaget
behöver utvecklas med en tydligare motivering till hur en exploatering i
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området kan bidra till landsbygdsutvecklingen. Länsstyrelsen anser att
badplatsen bör undantas från LIS‐området för att säkra allmänhetens
tillgång.
Kommentar: Kommentarer, LIS‐frågan kommer hanteras i en separat TÖP, se ovan kommentar på
8.1. När den nya tematiska översiktsplanen sammanställs kommer både den information som finns i
planförslaget och den som finns i planeringsunderlagets lyftas ut och sammanställas tillsammans i
det nya dokumentet.
Samtliga LIS‐områdena justeras till att inte omfatta vattenområden i enlighet med länsstyrelsens
synpunkt. Likaså kommer de utpekade LIS‐områdena revideras och inte omfatta ängs‐ och betesmark,
i viss mån jordbruksmark, allmän badplats samt våtmark med fler allmänna intressen.
Kommunen avser justera de utpekade LIS‐områdena i enlighet med de synpunkter som länsstyrelsen
har inkommit, bortsett från följande:


LIS‐området i Hörle (område 5): Kommer i delar av tidigare redovisats som LIS‐område att
revideras utifrån Länsstyrelsen synpunkter. De delar som är placeras norr och söder om väg
800 kommer att lyftas ur planförslaget. Istället pekas ett område ut söder om Hörle samhälle,
i höjd med Karlsforsdammen i enlighet med synpunkt som inkommit.



LIS‐ området vid Södra Fyllen (område 7): För område 7 invid sjön Södra Fyllen kommer den i
ängs och hagmarksinventerade utpekade betesmarken att markeras i kartan. Kommunen ser
området som lämpligt för landsbygdsutveckling då Dannäs ligger i ett strategiskt viktigt
område där kommunen ser att bygden och verksamheter belägna här kan gynnas av en
utveckling. Genom att skapa möjligheter för attraktiva bostäder kan området succesivt få
bättre förutsättningar för både besöksnäring och service. Översiktsplanens samrådsförslag
kommer justeras med ett tillägg av ett ställningstagande för en landsbygdslinje. Utefter
sträckan avser kommunen att verka för förbättrade kommunikationer och service.
Landsbygdslinjen passerar Dannäs och därmed LIS‐området vid Södra Fyllen.



LIS‐området vid St Gavlö (område 8): För området kommer den allmänna badplatsen tas bort
ur det utpekade området. Området kompletteras istället i norr med ytterliga ett område i
enlighet med synpunkter som inkommit. I kombination med LIS‐område vid Dannäs (nr. 7)
kan St Gavlö skapa bättre underlag i hela närområdet för föreningsliv, besöksnäring, service
och kollektivtrafik. Gemensamt för de båda LIS‐områdena är att de skapar möjligheter att
bosätta sig nära attraktiv naturmiljöer och rekreativa områden. I den nya tematiska
översiktsplanen för LIS‐områden kommer motivering och övrig information utvecklas.
Kommunens strategi att peka ut och verka för en landsbygdslinje i översiktsplanen är förenlig
med ett LIS‐utpekande utefter Bolmens östra strand.

Utöver dessa revideringar kommer följande LIS‐områden i enlighet med inkomna synpunkter att efter
samrådet läggas till planförslaget,



Helgasjön sydväst om Rydaholm
Ruskens invid Ohs

8.6 Hälsa Säkerhet


I kommande arbete med fördjupade översiktsplaner bör en analys kring i hur stor grad
förorenade områden berörs vid en förtätning av tätorterna. Detta bör framgå av
planförslaget.
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De ställningstaganden som finns om förorenade områden bör utvecklas så att det tydligt
framgår hur frågan ska hanteras i efterföljande detaljplanering, bygglov och annan
lokaliseringsprövning.
Ställningstagandet som handlar om att hänsyn vid planering och exploatering ska tas till
befintliga riskobjekt och verksamheters riskområden, bör förtydligas så att det också framgår
att förorenade områden kan vara riskobjekt.
Farligt gods på vägar tas upp på ett bra sätt. Det är dock otydligt när det gäller farligt gods på
järnväg. På kartan på sid. 143 är inte järnvägen markerad som en transportled för farligt
gods. Risken med urspårning på järnväg behöver nämnas samt hur det ska beaktas i
efterföljande planering.
Det saknas konkreta riktvärden för hur hänsyn ska tas till farliga industrier vid detaljplanering
och bygglov. Ett exempel på ställningstagande kan vara att det behöver göras en riskanalys
vid detaljplaneläggning inom 150 meter från industrin.
Kartan på sid. 143 kan förtydligas så att det bättre framgår vad riskobjekt RTJ innebär. Det
saknas två SEVESO‐anläggningar (bergtäkter). Det finns totalt fyra men endast två finns med
på kartan.
Om det handlar om att etablera samhällsviktiga anläggningar bör man beakta högsta
beräknade flöde och inte enbart 100‐årsflöde.
I den fysiska planeringen kan mark‐ och vattenområden som har betydelse för
Totalförsvarets civila delar förutses öka i betydelse. Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap (MSB) anser att avveckling av anläggningar, materiel m.m. för civilt försvar ska
upphöra. Översiktsplanen behöver behandla frågan om det civila försvaret.

Kommentar: Planförslaget kompletteras med ett nytt ställningstagande om att i vidare planering
(FÖP:ar) kommer det redogöras för vilka förorenade områden som berörs av förtätning av
tätorterna. Förslagsvis tar kommunen fram en GIS‐analys över var förorenade områden rör
planerad bebyggelse och för in ett kartskikt som redovisas i FÖP för Värnamo stad.
Ställningstagandet kring riskobjekt kompletteras och förtydligas i enlighet med synpunkt.
Kartan kring farligt gods kompletteras med järnväg som transportled för farligt gods. Samt
kompletteras texten med information kring urspårning och att denna risk ska beaktas i
efterföljande planering.
Planförslaget kompletteras med ett ställningstagande om riktvärde för hänsyn till farliga
industrier vid planering och lovgivande. En riskanalys behöver tas fram när avståndet understiger
150 meter från industriverksamhet.
Kartan över riskobjekt förtydligas och kompletteras med de två saknade SEVESO‐anläggningarna
(bergtäkter).
Ställningstagande justeras till att det är högsta beräknade flödet som ska beaktas vid etablering
av samhällsviktiga anläggningar.
Planeringsunderlaget kompletteras med beskrivande text kring det civila försvaret. I denna text
beskriver kommunen vad MSB:s viljeinriktning får för konsekvenser för kommunens fysiska
planering. Exempelvis hur befintliga skyddsrum ska hanteras inom plan‐och bygglovsprocess.

8.7 Kulturmiljö


Det bör framgå av områdesbeskrivningarna för utpekade områden för landsbygdsutveckling
att det finns fornlämningar i området eftersom detta kan få konsekvenser för genomförandet
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av en exploatering och att det kan komma att krävas arkeologiska utredningar. Inom eller i
närheten av området Nästa finns ett riksintresse för kulturmiljövård vilket bör framgå av
områdesbeskrivningen. Det går inte att utläsa var området Helgasjön är beläget.
Vad gäller planeringsstrategin Bevara och utveckla kulturmiljön, ser Länsstyrelsen behov av
att konkretisera de ställningstaganden som görs så att det framgår vad som ska göras och hur
det ska göras, t.ex. vilket underlag som behöver tas fram för att hänsyn ska kunna tas till de
värden som finns. Ställningstaganden bör kopplas till de delar inom kommunen där
kommunen ser eller föreslår en utveckling exempelvis inom tätorterna, LIS‐områden och
övriga områden för landsbygdsutveckling.
Den landskapsindelning som gjorts skulle med fördel kunna kopplas till de förslag och
ställningstaganden som finns i översiktsplanen. Ur kulturmiljöperspektiv bör även
kommunens landskapskaraktärisering, samt på vilket sätt den utgör underlag för
kulturmiljövården, omnämnas under avsnittet kulturmiljö i planeringsunderlaget.

Kommentar: Kommentarer: De i synpunkten omnämnda landsbygdsområden kommer att utgå ur
planförslaget för att istället bli del av en framtida fördjupning av översiktsplanen, se kommentar till
8.1. Fornlämningar och riksintresse för kulturmiljövård kommer där att redogöras för.
För riksintressen av kulturmiljövård kommer planförslaget kompletteras med en tabell avseende
respektive område där kommunens ställning framgår. Tabellen kan även i de fall det är möjligt och
värdefullt, på grund av högt bebyggelsetryck m m, kompletteras med förslag på diverse underlag som
skulle klargöra vilken hänsyn området kräver för att kulturvärden inte ska påverkas negativt vid
exempelvis ny byggnation.
Planeringsunderlaget justeras med text avseende landskapskaraktäriseringen under kapitel kring
kulturmiljö.

8.8 Naturmiljö





Kartan på sid. 19 i planeringsunderlaget saknar biotopskyddsområden, naturminnen samt
eventuella kommunala intresseområden. I kartan anges ängs‐ och hagmarksinventeringen
medan ängs‐ och betesmarksinventeringen nämns i texten. Ängs‐ och
betesmarksinventeringen är nyare och den som bör användas.
Vid Vidöstern gäller inte 200 meter strandskydd längs med hela stranden utan det varierar
vilket inte framgår av kartmaterialet på sid. 37 i planeringsunderlaget.
På flera ställen i texten i planeringsunderlaget hänvisas till gamla naturvårdsprogrammet från
1995. En del av värdena som togs upp i programmet finns inte kvar. Istället bör ett nyare
material användas såsom ängs‐ och betesmarksinventeringen, nyckelbiotopsinventeringen
m.m.

Kommentar: Samrådsförslagets ställningstaganden avseende vindkraftsetablering är till en viss
del kopplade till den landskapskaraktärisering som redogörs för i planförslagets utgångpunkter.
Planförslaget kompletteras med ett ställningstagande att landskapskaraktäriseringen som
redogörs för i översiktsplanen ska i vidare planering och bygglovsgivande tas hänsyn till.
Kartan på sidan 19 i planeringsunderlaget revideras i enlighet med länsstyrelsens synpunkt.
Likaså revideras kartan på sidan 37 avseende det utvidgade strandskyddet.
Planeringsunderlaget revideras avseende hänvisningar till Naturvårdsprogrammet från 1995 som
inte länsstyrelsen anser är ett aktuellt underlag att hänvisa till längre.
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8.9 Jordbruk





Då jordbruket i Värnamo främst är fokuserat på kött‐ och mjölkproduktion innebär det att
betesmarken är av stor betydelse för jordbruket. Den karta som redovisas i planförslaget på
sid. 165 bör därför om möjligt redovisa betesmark och jordbruksmark var för sig.
Det ställningstagande som görs på sid. 164 om att stadsutveckling ska vara ett vägande skäl
för att ianspråkta jordbruksmark bör utvecklas så att det framgår vilken typ av
markanvändning som åsyftas, dvs. bostäder, industri, handel eller liknande.
På sid. 183 anges öppna jordbrukslandskap som är större än 200 ha. Det framgår inte varför
gränsen 200 ha har valts.

Kommentar: Kartan på sid 165 kompletteras med att redovisa, där det är genomförbart, betesmark
för sig och jordbruksmark för sig.
Ställningstagandet kring exploatering av jordsburksmark för stadsutveckling kompletteras med att
den markanvändning såsom bostadsändamål, infrastruktur av allmännyttig betydelse och allmän
service såsom skola förskola rekreation och grönstruktur.
Planförslaget kompletteras med redogörelse kring varför 200 ha har valts.

8.10 Klimatanpassning






Uppmärksamma kommunens solkarta i översiktsplanen
Även värme och torka bör tas upp i ställningstaganden eftersom det har betydelse för bland
annat värmeöar i stadsmiljö, grundvattentillgången och VA‐frågan. Ställningstagandet på sid.
142 om att ha ett klimatanpassat planeringsunderlag kan kompletteras med att det också
kan handla om värmekartläggning.
På sid. 6 i konsekvensbeskrivningen kan också åtgärdsprogrammet Anpassning till ett
förändrat klimat nämnas.
På sida 25, avsnittet om hushållning med naturresurser bör det också stå något om torka och
låga grundvattennivåer, och att det har betydelse för identifiering av viktiga vattenresurser.

Kommentar: Planförslaget revideras efter de synpunkter som länsstyrelsen inkommit med angående
klimatanpassning.

8.11 Transport






Det är positivt att kommunen valt att fokusera på möjligheten till hållbara transportsätt och
effektivt markutnyttjande genom att koncentrera bebyggelseutvecklingen med god tillgång
till kommunikationsstråk. Länsstyrelsen menar att ställningstaganden kan utvecklas så att det
tydligare framgår vilket ansvar kommunen kommer att ta för att gynna den önskade
utvecklingen.
Länsstyrelsen anser att planförslaget beskriver kommunens ambitioner att verka för hållbart
resande på ett bra sätt. Dock bör ställningstagandena kunna utvecklas och konkretiseras så
att det tydligare framgår hur kommunen kommer att verka för gång‐ och cykeltrafik,
samåkning, kollektivtrafik osv. Det är svårt att uttyda hur kommunens ambitioner kommer
att realiseras. Även här kan mått för lokalisering anges vad gäller närhet till gång‐ och
cykelvägar, kollektivtrafik, pendlingsparkeringar osv.
I planförslaget hänvisas till den gamla regionala transportplanen. Det finns nu en ny som
gäller för 2018‐2029.

Kommentar: Syftestexten i planförslaget kompletteras med ett förtydligande avseende kommunens
avsikt med tätortbandet och vilken service; vatten och avlopp, cykelvägsutbyggnad, kollektivtrafik
och offentlig service som kommunen ska verka för inom tätortbandet. Vidare ska avståndet som valts
15

för tätortbandet likt för Värnamo stads omland, 3 km, tydliggöras i planförslaget och förklaras. Syftet
är att genom att verka för att ny bebyggelse lokaliseras inom detta avstånd att kommunen verkar för
en hållbar utveckling genom att verka för hållbara transporter, såsom kollektivtrafik och cykel.
Planförslaget revideras avseende hänvisning till regional Transportplan till den nya omfattande år
2018‐2029

8.11 Miljökonsekvensbeskrivning





Det framgår inte hur planförslaget har utvecklats för att minska de negativa konsekvenser
som konstaterats. Det bör framgå hur de med tips på förbättringar som finns i slutet av
miljökonsekvensbeskrivningen har tillvaratagits.
Begreppen i värderosen som används både i miljökonsekvensbeskrivningen och i
planförslaget blir otydliga i förhållande till miljömålen. Det är otydligt vad som innefattas i
begreppen God bebyggd miljö och Hållbart bebyggd miljö.
Det saknas en beskrivning av de utmaningar och eventuella negativa konsekvenser en
förtätning av befintliga tätorter kan medföra vad gäller tillgång till grönstruktur, påverkan på
kulturmiljöer, klimatanpassning i form av mer hårdgjorda ytor osv.

Kommentar: Kommentar: Planförslaget kommer kompletteras avseende de tips på förbättring som
finns i konsekvensbeskrivningen men har inte gjort det eftersom denna blev färdig parallellt med att
planförslaget blev det och då konsekvensbeskrivningen togs fram externt så har ännu inte
konsekvensbeskrivningen kunnat beaktas fullt ut i planhandlingen.
Planhandlingen kommer även kompletteras med kompletterande text avseende vilka delar i
planförslaget som konsekvensbeskrivningen har orsakat revideringar.
Begreppen i värderosorna ses över så att de inte de inte riskeras att misstas för de nationella
miljömålen
Konsekvensbeskrivningen förtydligas avseende konsekvenserna av förtätning.

8.12 Övrigt









Friluftsliv och vikten av att utveckla och säkra områden för friluftsliv och tätortsnära
naturområden är tydlig i ställningstagandena vilket välkomnas av Länsstyrelsen. Vi vill också
poängtera vikten av mellankommunal och regional samverkan kring friluftslivsområden och
sammanhängande grön infrastruktur.
Eftersom planeringsstrategin om en hållbar bebyggelseutveckling fokuserar på ny bebyggelse
i tätortsbandet längs väg 27 och järnvägen som kommunikationsstråk är det viktigt att
möjliggöra för laddning/tankning av alternativa drivmedel utmed detta stråk.
Det vore en styrka om planförslaget kompletterades med en beskrivning av hur det ser ut för
män respektive kvinnor inom några relevanta planeringsstrategier, och därefter en analys av
hur de ställningstaganden som görs påverkar män, kvinnor och andra relevanta grupper. De
ställningstaganden som görs vad gäller satsningar på gång och cykel innebär t.ex. att
kommunen satsar på de färdmedel som kvinnor i högre grad än män väljer. Detta kan med
fördel framgå av förslaget.
Benämningarna medborgare och invånare nämns på olika ställen i planhandlingarna. Utifrån
ett rättighetsperspektiv är det i de flesta fall invånare som är rätt benämning om kommunen
syftar på alla som bor i kommunen.
På sid. 180 anges ett ställningstagande kopplat till externhandel. Ställningstagandet kan med
fördel formuleras så att det framgår vilka avstånd som avses när det gäller ”halvexterna”
lägen och om det är möjligt att koppla detta till karta.
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Kommentar: Kommentar: Kommunen överensstämmer med länsstyrelsen att det vore önskvärt med
en analys över hur planförslaget och kommunens fysiska planering slår mot olika relevanta grupper,
exempelvis kvinnor och män. I dagsläget saknar kommunen relevanta siffror och underlag för detta.
Planförslagets konsekvensanalys kompletteras med en text avseende synpunkten och ett
ställningstagande avseende att kommunen ska ta fram ett underlag som i vidare planering ska
nyttjas för att uppmärksamma och verka för en jämlik planering.
Planförslaget justeras avseende benämning på de som bor i kommunen i de fall dessa nämns som
medborgare till invånare.
Kommunen avser inte komplettera ställningstagandet på sid 180 med ett riktvärde för vilka avstånd
som avses för externhandel och halvextern handel. Förvaltningen gör bedömningen att det inte är
lämpligt att låsa sig till avstånd utan att en bedömning bör göras från fall till fall.
Kommunen ser ställningstagande kring ladd‐infrastruktur vara en fråga som inte platsar i en
kommunomfattande översiktsplan. Frågan och synpunkten hör delvis bättre hemma i kommunens
styrdokument avseende miljöarbete.

9. Allmänhetens synpunkter
Under samrådet har det inkommit ett 20‐tal synpunkter från privatpersoner. De flesta inkomna
synpunkter från privatpersoner rör något av de utpekade LIS‐områdena i planförslaget. Övriga mer
vanligt förekommande synpunkter från privatpersoner rör ställningstaganden för bostadsförsörjning
och kompetensförsörjning. För några av yttrandena har flera privatpersoner undertecknat samma
yttrande och några yttranden lämnar synpunkter ur flera aspekter och hanteras här under flera
rubriker.

9.1 Övergripande
Synpunkt 12, Synpunktslämnaren önskar att tidiga informationstillfällen för berörda hålls i processen
för den i planförslaget kallade rullande översiktsplaneringen.
Kommentar: Kommunen håller med om betydelsen av medborgardialog. Synpunkten
överensstämmer i hög utsträckning med de ställningstaganden som finns i planförslag för dialog i
samhällsplaneringsprocessen, ”Kommunen ska verka för en utveckling av dialogmetoder för ett brett
och representativt deltagande i samhällsbyggnadsprocessen.”
Ställningstagandet kompletteras med redogörelse över hur ställningstagandet kan uppnås, ‐genom
dialog i tidiga skeden och med framåtsträvande arbete för att hitta nya metoder och kanaler att nå
ut till invånarna och särskilt till de grupper som idag är underrepresenterade i dialoger.
En av kommunens ambitioner med rullande översiktsplanering är att bjuda in till kontinuerliga
dialoger. Texten i planförslaget förtydligas avseende detta under beskrivningen av processen med
rullande översiktsplan.
Synpunkt 13, Använd begreppet ekologisk hållbar utveckling i planen istället för hållbar utveckling.
Kommentar: Kommunen ambition är att uppnå en hållbar utveckling och då inte enbart ur det
ekologiska perspektivet utan även ur ett ekonomiskt och socialt hänseende.
Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande
generationers möjligheter att tillgodose sina behov, utifrån ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt
perspektiv. Den ekologiska dimensionen sätter gränserna för de övriga hållbarhetsdimensionerna och
har därav en stor betydelse i att uppnå en hållbar utveckling. Planeringsunderlaget kompletteras med
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en förklarande text kring vad kommunen avser med hållbar utveckling och att den ekologiska
infallsvinkeln är den dimensionerade av de tre.
Synpunkt 14, Synpunkt kring att vända på prioriteringen som görs i planförslaget kring framtagande
av fördjupningar av översiktsplanen (FÖP).
Kommentar: Prioriteringsordningen är gjord avseende behovet av planering. Behovet bedöms som
störst i Värnamo stad bland annat då mest bebyggelse sker där idag och bedöms även i framtiden ske
i staden. Den fördjupade översiktsplanen som föreligger för staden har kommunen ”växt” ur och
kommunen saknar därav stöd för nya exploateringar vilket föranleder fördyrande utredningar och en
dålig helhetssyn på utvecklingen av staden.
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att fördjupningen för landsbygden och landsbygdsorterna
justeras i förslagets prioriteringsordning till nummer två, på grund av den ökade
befolkningsutveckling i flera landsbygdsområden och då konflikterande intressen kräver en helhetssyn
på hur bebyggelse på landsbygden ska ske framgent.
Synpunkt 15, Värnamo måste växa av egen kraft.
Kommentar: Översiktsplanen är en vägledning som redogör för kommunens ambition och vilja för
framtidens utveckling av bebyggelse, mark‐ och vattenområden. Det är inte i översiktsplanen som
kommunen sätter upp tillväxtmål. Genom att redogöra för hur kommunen ämnar verka för en
attraktiv framtid kan kommunen attrahera fler att vilja bosätta sig i någon del av kommunen. Genom
att verka för denna attraktionskraft tror kommunen att vi samtidigt kan verka för att kommunens
nuvarande befolkning trivs och vill fortsätta att vara bosatta i kommunen.

9.2 LIS‐områden
Synpunkt 1, Synpunktslämnarna är positiva till utpekande av LIS‐område vid St. Gavlö. Önskemål
om att komplettera beskrivningen i planförslag med att området förekommer i nära anslutning till
väg E4, ca 9 km vilket gör platsen ur ett lokaliseringsmässigt hänseende lämplig för exploatering. En
exploatering inom LIS‐området skulle gagna utvecklingen av badplatsen i St. Gavlö som är en naturlig
samlingsplats vid evenemang som Valborgsfirande och Bolmendagen med mera samt den
sjösättningsramp för båtar som finns norr om badplatsen. En exploatering skulle utöver den service
som nämns i planförslaget även gagna service i Vittaryd i Ljungby kommun samt den pågående
industrin, produktion av sovtäcken, och de permanentbostäder som finns inom närområdet.
Kommentar: LIS‐ frågan kommer flyttas ur planförslaget och hanteras som en separat tematisk
översiktsplan för att öka planens läsbarhet, se kommentar 8.1 för en vidareutveckling. Kommunen
väljer att begränsa planförslagets LIS‐område till att inte omfattas av badplats i enlighet med bl a
länsstyrelsens yttrande. Vidare kommer området att utökas till att även omfatta områden norrut i
enlighet med inkomna synpunkter. Förslaget kompletteras med de förslag på kompletterande
information som redogörs för att motivera ett utpekade av området som LIS‐område.
Synpunkt 2, LIS‐området i St. Gavlö, gynnar endast en fastighetsägare vilket begränsar den möjliga
utväxlingen för en landsbygdsutveckling i området.
Det är 25 km till skola i Hånger och inte 15 km som planförslaget slår fast. Campingen på Bolmsö är
nedlagd och skolan på Bolmsö planeras att läggas ned. Mjälens camping finns inte kvar. Detta
sammantaget medför att det inte finns någon service i närheten av området som skulle gynnas av en
exploatering.
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Istället för att exploatera området med fler bostäder önskas synpunktslämnarna att återskapa
kulturlandskapet i området som har en lång historia.
Stugområden har i andra fall kring Bolmen inte visats ge någon utveckling för sin närmiljö. Vidare ser
man det för troligt att om man väljer att bosätta sig så här långt från något samhälle/service, att man
önskar sig en annan form av boende än ett stugområde med många grannar.
Kommentar: LIS‐området utbredning kommer att justeras och därmed kommer fler fastighetsägare
att bli berörda. Kommunen överensstämmer med synpunktslämnarna att det idag inte föreligger
särdeles god service, varken offentlig eller privat inom området som skulle gynnas av en exploatering.
Förvaltningen gör däremot bedömningen att en utveckling inom området på lång sikt skulle innebära
ett ökat underlag för service och verksamheter inom exempelvis besöksnäring i områden och ser det
som betydelsefullt att kommunen verkar för en utveckling av området kring Dannäs med omgivning.
Översiktsplanens samrådsförslag kommer justeras med ett tillägg av ett ställningstagande för en
landsbygdslinje. Utefter sträckan avser kommunen att verka för förbättrade kommunikationer och
service. Landsbygdslinjen passerar Dannäs samt St.Gavlö och LIS‐området varvid LIS‐området blir i
linje med kommunens ambition.
Planförslaget ser exploatering avseende bostadsändamål och verksamhet avseende besöksnäring
exempelvis camping som lämpligt för området. I frågan om bostadsbebyggelse är kommunens
intentioner med planförslaget i första hand permanent bostadsbebyggelse. Det finns dock få
möjligheter för kommunen att råda över hur bebyggelsen kommer användas, dvs som fritids‐ eller
permanent bostadsbebyggelse. I samband med framtagandet av detaljplaner över området bestäms i
detalj omfattningen på byggrätten. Verktygen för att minska risken för att fritidshusbebyggelse får
företräde är dock begränsade. Till skillnad för tvärtom, när man håller nere en byggrätt för att istället
minska risken för permanent bebyggelse. Om kommunen inte äger marken är det berörda
fastighetsägare som i slutändan avgör huruvida det finns en marknad för bostäder eller fritidshus
inom området eller inte. Att återskapa kulturlandskapet kräver inte att området är utpekat som LIS‐
område i en översiktsplan och är ett initiativ som bör komma från de aktuella fastighetsägarna för
området för att detta ska kunna förverkligas. Kommunen menar att ett LIS‐område och därmed
eventuell byggnationer och därtill hörande utemiljöer inom området är ett sätt att hålla landskapet
öppet och strandområdet med närliggande båtiläggningsramp och badplats på så sätt tillgängligt
även för en bredare allmänhet.
Synpunkt 3, Synpunktslämnarna ställer sig positiv till ett utpekandet av LIS‐område vid St. Gavlö men
önskar att LIS‐området utökas så att fler näringsidkare i området kan dra nytta av LIS. Man ser att en
utveckling som ett LIS‐utpekande för området skulle kunna vända på den negativa trend avseende
befolkningsutvecklingen för området och på lång sikt skapa underlag för exempelvis barnomsorg i
Dannäs.
Kommentar: Kommunen överensstämmer och planförslaget revideras i enlighet med synpunkt och
LIS‐området utvidgas till att även omfattas område norr om det utpekade området i
samrådsförslaget.
Synpunkt 4, Fastighetsägare är positiv till ett LIS‐område i Hörle enligt upprättat förslag.
Synpunktslämnaren önskar komplettera planförslaget med att område norr om väg 800 och öster om
Lagan reserveras för industriverksamhet i likhet med nuvarande markanvändning. Området norr om
väg 800 kan i dess södra del användas för service medan norra delen kan vara lämplig för
bostadsbyggnation. Området söder om väg 800 kan i delar vara lämpligt för bostadsbyggnation.
Vidare framförs synpunkten att öka LIS‐områdets omfattning i Hörle till att även omfatta ett område
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söder om samhället, mellan väg 846 och Lagan. En utveckling av bostadsbebyggelse i detta läge skulle
nyttja existerande infrastruktur väl.
Kommentar: Kommunen överensstämmer med synpunktslämnaren avseende att utvidga LIS‐området
söderut. Avseende de revideringar som föreslås för det område kring herrgården kommer kommunen
att hörsamma Länsstyrelsen i Jönköpings synpunkter och avlägsna dessa delar ur planförslaget. För
en vidare utveckling se 8.5.

9.3 Näringsliv och jordbruksmark
Synpunkt 5, Beskrivningen av näringslivet och industrin är felaktig, komplettera förslaget med siffror
kring tillväxten i tätorterna och dess behov i form av arbetskraft och bostäder m m.
Kommentar: Beskrivande texter kring industrin i planeringsunderlag och planförslag kommer
kompletteras. Befolkningsstatistik i planförslaget kommer ses över och uppdateras i enlighet med
uppdaterade siffror.
Synpunkt 6, Kommunen borde i sin översiktsplan slåss för tillväxt istället för att bevara och bevaka.
Kommentar: En översiktsplan ska både ha ett bevarande‐perspektiv men också exploatering och
tillväxtperspektiv. Kommunen menar att man genom att enbart lägga upp kommunen planering på
endera dessa ytterligheter inte skulle resultera i en hållbar och attraktiv utveckling. Båda perspektiv
måste finnas representerade med ställningstaganden. Det föreligger även lagkrav kommunerna ska
ta hänsyn till exempelvis hushållning av mark och hänsyn till exempelvis riksintressen för natur‐,
friluftsliv‐, och kulturmiljöer.
Synpunkt 7, Bygga bostäder på landsbygden kan försvåra för jordbruksnäringen.
Kommentar: Bostadsändamål kan komma i konflikt med jordbruksnäring men samtidigt kan fler
boende och tillväxt på landsbygden generera i ett bättre underlag för infrastruktur, offentlig och
privat service vilket även skulle gynna landsbruksnäringarna. Planförslaget tar upp flera
ställningstaganden för hur kommunen önskar se en bebyggelseutveckling för landsbygden.
Kommunens ställning är att det på landsbygden är viktigt att ny kompletterande bebyggelse förläggs
intill befintlig och att ny bebyggelse inte ska motverka befintliga näringar, Tillkommande bebyggelse
på landsbygden och i landsbygdsorterna ska i första hand ske i samband med och med hänsyn till
befintlig bebyggelse och strukturer. Ny bebyggelse ska stödja, inte motverka befintliga verksamheter
och service.
De i planförslaget utpekade landsbygdsområden lämpliga för kompletterande bostadsbebyggelse tas
bort ur planförslaget då dessa anses vara för detaljerade för den kommunövergripande
översiktsplanen. Områdena kommer istället att lyftas i den fördjupning av översiktsplanen som
kommunen ämnar ta fram för landsbygdsorterna och landsbygden. Kvar i planförslag till
kommunövergripande översiktsplanen kommer ställningstagandet vara om att verka för byggnation
utefter tätortsbandet med följande ställningstagande, ”Kommunen ska verka för att främja
bosättning och bebyggelse på landsbygden samt landsbygden utvecklingsmöjligheter bl a genom att
i vidare planering peka ut befintliga bebyggelsegrupper utefter tätortbandet och i Värnamo stads
omland lämpliga för kompletterande bostadsbebyggelse.”
Till planförslaget läggs även ett ställningstagande kring en landsbygdslinje. Ställningstagandet ska
ses som ett strategiskt långsiktigt ställningstagande för utvecklingen av landsbygden. Utefter
sträckan avser kommunen under planperioden att verka för förbättrade kommunikationer och
service.
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Synpunkt 8, Kommunen bör inte ta ställning för ekologiskt jordbruk i översiktsplanen.
Kommentar: Kommunen överensstämmer med synpunktslämnaren att inte kommunen i
översiktsplanen ska ta ställning varken för konventionell eller ekologisk jordbruksdrift.
Det aktuella ställningstagandet revideras så att planförslaget redogör för att kommunen ska verka
för att kommunens jordbruksmark brukas med ekologiskt hållbara metoder.

9.4 Ny bebyggelse och bostadsförsörjning
Synpunkt 9, Förespråkar utbredning istället för förtätning
Kommentar: Översiktsplanen förespråkar inte förtätning för förtätning skull utan för att uppnå en
hållbar utveckling. Översiktsplanen ska ses som en vägledning och kommunen menar att
stadsutbredning inte bör vara kommunens principiella ställningstagande för stadsutveckling bland
annat då en tätare bebyggelse ökar möjlighet för levande centrum ‐för minskade transporter och
hushåller med kommunens markresurser såsom centralt belägen jordbruksmark och natur‐ och
rekreationsområden.
Det är viktigt att förtätning inte sker på vilket sätt som helt utan med bibehållna kvalitéer och i en
omfattning som kommunen upplever lämplig. I planen föreslås förtätning i enlighet med följande
ställningstagande, ”Ny bebyggelse i tätorterna ska i första hand ske i förtätningslägen och i tätortens
nuvarande utbredning, i kollektivtrafiknära lägen och i kollektivtrafikstråk. Ny bebyggelse ska
överbrygga barriärer, primärt förläggas till redan ianspråktagnas, hårdgjorda ytor och förhålla sig till
befintliga bebyggelsestrukturen och till människors behov av kvalitativa utemiljöer.”
Ny mark kommer även fortsättningsvis att behöva tas i anspråk och när detta görs så slår
planförslaget fast att detta görs i enlighet med följande ställning (ställningstagandet är reviderat från
samrådsversionen), ”För omvandlingsområden och för exploateringsområden som tidigare inte varit
bebyggda ska kommunen i planering verka för en blandning av funktioner, upplåtelseformer och för
goda kollektiva förbindelser. Ett effektivt markutnyttjande med kvalitativ grönstruktur ska
eftersträvas och hänsyn ska tas till platsens förutsättningar och till det omgivande landskapet.”
Synpunkt 10, Synpunkt om att översiktsplanen ska förespråka variation av arkitektur och blandning
av nya och gamla stilar.
Kommentar: Synpunkten överensstämmer i hög utsträckning med de ställningstaganden som finns i
planförslag. Följande ställningstagande i översiktsplanen redogör för kommunens hållning i frågan,
”Kommunen ska verka för att bebyggelsemiljöer ska hålla hög standard med god arkitektur anpassad
till platsen. Värnamo kommun ställer sig positiv till och ska verka för god nyskapade arkitektur i
planering och lovgivande.”
Synpunkt 11, Översiktsplanen behöver kompletteras och redogöra för hur kommunen avser uppfylla
behovet av bostäder, för äldre och för industrins behov av arbetskraft i alla större tätorter i
kommunen. Kommunens målsättning bör vara att möjliggöra en kommunal bostadsförsörjning i alla
tätorter, även de mindre, så äldre människor kan bo kvar på sin hemort så länge som möjligt.
Kommentar: Ett av planförslagets viktigaste mål är att främja diversifierat bostadsutbud där så antas
vara möjligt och strategiskt riktigt. Utanför Värnamo stad är dessa platser framför allt de
servicebehäftade tätorterna; Bredaryd med Lanna, Forsheda, Bor och Rydaholm med Horda.
Planförslaget redogör vidare för att kommunen i sin planering ska verka för att ny bebyggelse i
största möjligaste mån fördelas mellan tätorterna i tätortsbandet. Vidare finns det i planförslaget
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ställningstaganden för hur kommunen i sin planering ska verka för bostadsförsörjning för grupperna
äldre och funktionsvarierade, både genom att verka för fler lägenheter med god tillgänglighet samt
genom att verka för särskilt boende.
Ställningstaganden samt syftestexten kring bostadsförsörjning kommer att kompletteras avseende
vilka behov man ser för den stora och växande gruppen äldre i kommunen i framtiden, framför allt
boende med inriktning på dementa.

10. Intresseorganisationer, företag och politiska partier
Flertalet av de inkomna synpunkterna kommer från LRF och denna organisations mindre avdelningar.
För flera av de inkomna synpunkterna ser man en risk för kommunens jordbruksnäring när man i
planförslaget väljer att peka på landsbygdsområden för kompletterande bostadsbebyggelse och man
befarar konflikter intressena emellan. Från politiskt håll finns synpunkter på planförslagets
strategiska ställningstaganden men även kring LIS‐utpekandet.

10.1 Övergripande
Socialdemokraterna anser i sina synpunkter över planförslaget att den strategi för
bebyggelseutvecklingen som översiktsplanen föreslår och som utgår från tätortbandet utefter väg 27
är för smalt.
Kommentar: Den strategi som planförslaget redogör för kring kommunens bebyggelseutveckling är
som synpunkten påpekar till stor del avhängd tätortbandet men omfattar en strategi för hela
kommunen. Kommunen vill understryka att strategin ska ses som en vägledning och avser inte med
strategin annat än att redogöra för hur kommunen bör verka för att möjliggöra en hållbar
bebyggelseutveckling. Avsikten med strategin är inte att styra och motverka byggnation i övriga delar
av kommunen.
Kommunen föreslår i planens bebyggelsestrategi att kommunen ska verka för att styra
bebyggelseutvecklingen utefter tätortbandet med syftet att bland annat upprätthålla och möjliggöra
för en utveckling av service i orterna utefter sträckan och möjliggöra för förbättrad kollektivtrafik och
cykelvägsutbyggnad. Strategin för bebyggelseutvecklingen omfattas även av landsbygden.
Förvaltningen föreslår i planens strategi att kommunen ska verka för de kvalitéer som landsbygden
har och anser att man genom strategin och genom att denna kommer verka för att upprätthålla och
utveckla service och infrastruktur i serviceorterna även möjliggör för landsbygden utanför
tätortbandet att utvecklas. Bebyggelsestrategin med tätortbandet i centrum är med andra ord en
strategi för hela kommunens hållbara bebyggelseutveckling.
Tätortbandet såsom planförslaget redogör för omfattar alla större tätorter i kommunen, en 3+3 km
bred korridor utmed väg 27, med byar, landsbygdsområden m m. Avståndet om 3 km från vägen är
valt då detta är ett cykelbart avstånd (10‐15 min) som skulle möjliggöra för kollektivresande utmed
tätortbandet och därmed för en hållbar utveckling. Längre avstånd menar Kommunen skulle enbart
understödja resor med bil.
Planförslaget text avseende bebyggelseutveckling kompletteras med bland annat ett förtydligande
kring avståndet 3 km.
Till planförslaget läggs även ett ställningstagande kring en landsbygdslinje. Ställningstagandet ska
ses som ett strategiskt långsiktigt ställningstagande för utvecklingen av landsbygden. Utefter
sträckan avser kommunen under planperioden att verka för förbättrade kommunikationer och
service.
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Centeravdelningen Rydaholm‐ Horda lämnar synpunkten att man inte anser att kommunen i
översiktsplanen bör redogöra för att minst 75% av befolkningsökningen kommer ske i Värnamo stad
eftersom man inte ser någon evidens för detta utan ser det mer som ett politiskt ställningstagande.
Man önskar se att kommunen i översiktsplanen tar ställning för en 50 % staden och 50 %
befolkningsutveckling i övriga kommunen.
Kommentar: Kommunen instämmer i att det inte finns någon evidens för att befolkningsutvecklingen
kommer följa det som planen redogör för. Kommunen har i planförslaget gjort en bedömning utifrån
prognosticerade siffror ‐statistik kring befolkningsutvecklingen. Osäkerheten för dessa prognoser är
alltid betydande och ökar ju längre i framtiden man går. Befolkningsprognosen är dock den möjlighet
som ges för att indikera på den utveckling som kommunen står inför och som förvaltningen gör
bedömningen är en viktig utgångpunkt för kommunens fysiska planering. Kommunen påpekar vidare
att det är av stor betydelse att prognosen följs upp och att planen revideras kontinuerligt över tid för
att kommunen ska kunna uppbåda planberedskap och möjliggöra för en attraktiv, hållbar utveckling
av kommunen.
Kommunen ser prognosen som en av planens utgångspunkter och inte ett ställningstagande och
hänvisar till att det i planförslaget föreligger ställningstagande kring att verka för byggnation
fördelas tätorter i tätortbandet.
Planförslaget justeras i enlighet med ny Befolkningsrapport 2018‐2022.
Moderaternas kommunfullmäktigegrupp framför synpunkten att planförslaget är mycket
omfattande och innehåller en rad sakfel och oklara slutsatser. Vidare anser man att den är alltför
detaljerad vilket kan ge oönskade effekter på kommunens tillväxt. Den innehåller även
ställningstaganden som kan göra det svårt eller omöjligt att bygga på landsbygden.
Man anser att planen bör granskas och rättas för att ställas ut på nytt och begär därför att
samrådstiden förlängs under det att en ny version tas fram.
Kommentar: En översiktsplan är inte bindande utan enbart vägledande för kommunens fortsatta
planering för bebyggelse, mark‐ och vattenområden. Planen redogör för kommunens önskan
avseende den fysiska utvecklingen, en översiktsplan omöjliggör därmed ingenting.
Kommunen har svårt att avgöra vad det är i planförslaget som föranleder synpunkten om att denna
skulle omöjliggöra byggnation på landsbygden. Kommunen vet inte om man avser utpekandet av
Tysta områden eller utpekandet av landsbygdsområden för kompletterande bostadsbebyggelse eller
något annat. Avseende landsbygdsområdena kommer dessa att efter samrådet avlägsnas ur
planförslaget och avseende tysta områden är inte syftet att hindra byggnation eller pågående
verksamheter såsom jord‐ och skogsbruk, se kommunstyrelsens synpunkt 11.2, för en
vidareutveckling.
Kommunen överensstämmer i synpunkten om att planförslaget är för omfattande. Planförslaget
kommer revideras avseende detta, för mer utvecklad kommentar se synpunkt 8.1.
Syftet med samrådet är att man ges möjlighet att inkomma med synpunkter. Planförslaget revideras
därefter enligt dessa. Därefter kommer det reviderade planförslaget att ställas ut på nytt under det
som man i plan‐ och bygglagsprocessen kallar utställning. Under utställningen kommer det återigen
ges möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. Planförslaget revideras på nytt och först
därefter är förslaget redo för ett eventuellt antagande.
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Det avslutade samrådet för planförslaget till ny översiktsplan var utsatt från och med den 15 januari
till och med den 6 april vilket innebär att gått om tid har getts att inkomma med svar. Möjlighet fanns
även och beviljades för ett antal synpunktslämnare att förlänga samrådet med en vecka. Kommunen
anser att önskat utrymme för ytterligare synpunkttillfälle kan ges i samband med PBL‐styrd
utställning.

10.2 Ny bebyggelse, bostadsförsörjning
LRF, Voxtorp anser att kommunen gällande Borområdet bör samla bebyggelseutvecklingen till
tätorterna snarare än att sprida ut den i jordbrukslandskapet. LRF Voxtorp framför vidare att de
anser fokus och prioritet för bostadsutveckling skall styras av fler parametrar än närhet till väg‐ och
järnvägsstråk och att fokus skall läggas vid de små orterna, detta framgår inte av texten idag.
Kommentar: Översiktsplanen överensstämmer i stora delar med synpunkten. En av planförslagets
grundvalar för strategin för bebyggelseutveckling är att verka för att bebyggelseutvecklingen främst
ska ske utefter tätortbandet i dess tätorter och i Värnamo stad. Målbilden för bebyggelseutvecklingen
som illustrativt i planförslaget liknas vid en klocka där visarna pekar på kvart i fem redogör för hur
kommunen avser verka för bebyggelseutvecklingen; till centralorten med omland och kranstätorter,
tätorterna och tätortsbandet och i sista hand till landsbygden och landsbygdsorterna.
Planförslaget slår vidare fast att det är i kommande fördjupningar av översiktsplanen som ska
redogöra för var och till vilka platser som bebyggelsen ska styras. Vidare redogör planförslaget för att
man även vill verka för en bebyggelseutveckling på landsbygden. För en utveckling över vad
planförslaget redogör för hur kommunen avser verka för denna utveckling se 9.3 Synpunkt 7.
Samrådsförslaget kommer justeras och de utpekade landsbygdsområden som förekommer i denna
kommer att flyttas ut och ämnas istället tas upp i kommande fördjupning för landsbygden och
landsbygdsorterna. Istället kommer planförslaget kompletteras med ett ställningstagande kring en
landsbygdslinje. Ställningstagandet ska ses som ett strategiskt långsiktigt ställningstagande för
utvecklingen av landsbygden. Utefter sträckan avser kommunen under planperioden att verka för
förbättrade kommunikationer och service.
Naturskyddsföreningen vill att översiktsplanen ska kompletteras med krav på att utföra ny
bebyggelse som passivhus eller plusenergihus.
Kommentar: Kommunen har efter synpunkter som inkommit under samrådet valt att generellt med
ställningstaganden i den kommunövergripande översiktsplanen inte låsa sig till viss teknik eller på
andra sätt i en för detaljerad nivå. Detta och på grund av den relativt svaga kopplingen till fysisk
planering medför att kommunen gör bedömningen att ställningstagandet stryks ur planförslaget.
Synpunkten har lämnats över till ansvariga för kommunens styrdokument för miljö, Plan för Värnamo
kommuns miljöarbete.

10.3 Bebygga jordbruksmark
Flera av LRF avdelningar i kommunen framför synpunkten att planförslaget lämnar jordbruksmark i
stadsnära lägen oskyddad för exploatering. Synpunkten är att jordbruksmark inte skall exploateras
för stadens expansion. Vidare anses att kommunen inte behöver ta jordbruksmark i anspråk för
stadsutveckling då största delen av kommunen är täckt av skog, det måste finnas alternativ. Genom
att behålla den öppna marken behåller staden sin karakteristik med öppen mark och utsikt över
Vidöstern och Lagan och gör området tillgängligt för fler.
Kommentar: Planförslaget redogör för ett generellt ställningstagande att kommunen ska verka för att
jord‐ och skogsbruksmark vid planering och exploatering inte ska fragmenteras och att jordbruksmark
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ska skyddas mot åtgärder som försvårar jord‐ och skogsbruk. Utöver detta är kommunen skyldig att
följa Miljöbalkens 3 kapitel som slår fast att jordbruksmark endast får bebyggas för att tillgodose
betydelsefulla samhällsintressen då lämpliga alternativ till lokalisering saknas. Planförslaget justeras
med ett tillägg av kommunens tolkning av MB kap 3 eftersom jordbruksmark idag exploateras utan
de avvägningar och beslutsunderlag som lagstiftningen kräver, Kommunen ska i planering och
lovgivande bevaka att brukningsvärd jordbruksmark endast får tas i anspråk för att tillgodose
väsentliga samhällsintressen och om en ur allmän synpunkt alternativ lokalisering saknas.
Kommunen gör bedömningen att stadsutveckling av Värnamo kommun är ett väsentligt
samhällsintresse som hänvisas till i miljöbalken. Ställningstagandet i planförslaget kommer efter
synpunkt från länsstyrelsen att kompletteras med vilken typ av bebyggelse som utgör ett väsentligt
samhällsintresse, se 8.9 för en vidare utveckling.
Kommunen kommer inte att i översiktsplanen ta ställning för att omöjliggöra att ta jordbruksmark i
anspråk i stadsnära lägen om lämpad alternativ lokalisering inte står att finnas. Det aktuella
ställningstagandet kommer att revideras för att klargöra vilka markanvändning som kommunen ser
är mer lämpad för att ianspråkta jordbruksmark i stadsnära lägen. Vidare kommer planförslaget
kompletteras med ett ställningstagande som klargör lagstiftningen i frågan.
I den kommunövergripande översiktsplanen görs inga lokaliseringar av bebyggelse till jordbruksmark
utan dessa kommer vid behov eventuellt att göras i kommande fördjupning. Dessa eventuella
utpekanden kommer i enlighet med planförslaget att föregås av en analys kring alternativa
lokaliseringar bland annat i enlighet med vad miljöbalken kräver.
LRF Värnamo framför synpunkten kring vikten att skydda jordbruksmark om målet är att öka den
hållbara livsmedelsproduktionen i Värnamo kommun. Särskilt om ambitionen är att skapa möjlighet
för att öka den ekologiska odlingen till samma nivå som vid upphandling av mat till skolor och
omsorg, 30 %. En viktig aspekt för att uppnå detta är den lokala livsmedelproduktionen inte får
påverkas negativt – att endast jordbruk kan bedrivas på större avstånd från tätorterna är negativt för
en levande landsbygd och för klimatmålet, då all mat måste transporteras när möjlighet till lokal
matproduktion försvinner. Vidare framförs i synpunkterna att det är viktigt att de regionala och
nationella livsmedelsstrategierna finns omnämnda i planförslaget.
Kommentar: Planförslaget överensstämmer i stora delar med synpunkten. Planförslagets ställning är
att kommunen inte kan verka för en nolltolerans kring att bebygga jordbruksmark samtidigt kan inte
jordbruksmark i den omfattning som tidigare har gjort bebyggas. Vid exploatering av jordbruksmark
måste noga överväganden göras samt konskevensanalyseras och alternativa lokaliseringar uteslutas.
Vid exploatering av jordbruksmark måste olika allmänna intressen vägas mot varandra,
jordbruksmark och indirekt livsmedelsförsörjning är ett betydande allmänt intresse men
stadsutveckling och bostadsförsörjning är likaledes. Kommunen menar att hållbar utveckling och
andra intressen i vissa lägen kan trumfa jordbruksmarksintresset.
Planeringsunderlaget kompletteras med information om den nationella och regionala
Livsmedelsstrategierna och synpunkten har lämnats över till ansvariga tjänstemän för kommunens
styrdokument, Plan för Värnamo kommuns miljöarbete.
LRF Värnamo önskar i synpunkt att kommunen utvecklar servitut som ger lantbrukare rätt till
företagande som luktar, dammar och lockar insekter omkring gården. I nyplanerade områden bör det
därför skrivas in en form av servitut, att lantbrukets buller, damm och arbetsmetoder går före
allmänna klagomål från närboende. Klagomål från dessa servitutsområden ska inte leda till
sanktionsavgifter gentemot lantbruket eller andra typer av anmälningar.
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Kommentar: Generellt ser kommunen ingen möjlighet att avtala bort Miljöbalkens krav på olika
verksamheter eller rätten att klaga. Vid prövning av klagomål ska kommunen följa den praxis som
finns.
Kommunen menar att frågan får lösas på andra sätt, vid detaljplaneläggning eller med
skyddsbestämmelser för miljö‐ och hälsa. För nya detaljplanelagda områden som gränsar till
jordbruksmark ska denna aspekt ha prövats genom t.ex. att skyddsavstånd läggs in mellan
bostadsmark och åkermark eller genom särskilda bestämmelser i planen. Om bostadsbyggnation sker
utanför planlagt område är det inget hinder att angränsande markägare (förutsatt att man är
överens härom) skriver in luktservitut i bostadsfastigheten. Vidare så har kommunen att bevaka och
samråda med lantbrukarna när lokala föreskrifter för miljö‐ och hälsoskydd revideras. Dessa reglerar
bland annat hur gödsel får spridas utifrån avstånd till bostadsmark.
LRF Tånnö, Värnamo LRF Lokalavdelning, LRF Voxtorp och LRF Kärda framför synpunkten att
planförslaget bör utformas konsekvent i frågan om att inte bebygga jordbruksmark. LRF Voxtorp
pekar på att planförslaget inte pekar ut områden för byggnation i någon stor omfattning men när
detta görs så går det i konflikt med jordbruksintresset bl a då flera byar med aktivt lantbruk pekas ut
som lämpliga för kompletterande bostadsbebyggelse.
Kommentar: Varken lagstiftningen eller Värnamo kommun kan ställa sig bakom ett sådant definitivt
ställningstagande. Olika allmänna intressen måste kunna vägas samman och det allmänna intresse
som väger tyngst för ett område bör vara det som kommunen i sin fysiska planering ska verka för. För
en utveckling av kommentaren se första synpunkten stadsutveckling på jordbruksmark 10.3
Planförslaget justerar genom att lyfta ur landsbygdsområdena på grund av att de är för detaljerande.
Rätt detaljeringsgrad bedömer kommunen föreligger i efterkommande översiktsplan, Fördjupning för
landsbygden och landsbygdsorterna. Ställningstagandet om att kommunen generellt vill verka för
bebyggelseutveckling på landsbygden utmed tätortbandet kvarstår.
Planförslaget förespråkar inte att jordbruksmark ska tas i anspråk för kompletterande
bostadsbebyggelse på landsbygden utan att ny bebyggelse ska förläggas i anslutning till befintlig för
att hindra konflikt men även att inte jordbruksmark ska tas i anspråk.
LRF Voxtorp ogillar slutsatsen som görs i planförslaget kring att storskaliga landskap såsom rationella
jordbrukslandskap är mer tåliga för exploatering och ingrepp.
Kommentar: Planförslaget överensstämmer i stora delar med synpunkten. Med följande
ställningstagande, ”Jordbruk och skogsbruk är de dominerande näringarna på Värnamo kommuns
landsbygd. Verksamheter inom jordbruk och skogsbruk ska ges goda fysiska förutsättningar att
vidareutvecklas. I översiktsplanen har stora sammanhängande jordbruksmarksområden med därav
särskild betydelse pekats ut.” Med detta ställningstagande menar kommunen att kommunen i
efterkommande planering kommer motverka fragmentering, genom exempelvis avstyckningar av
dessa jordbrukslandskap.
Det LRF Voxtorp åberopar är inte ett ställningstagande i översiktsplanen utan ska ses med bakgrund
av de ställningstaganden som görs kring vindkraft där kommunens ställning är att framför allt stora
skogsmarksområden i kommunen är mer lämpade för vindkraftsetableringar än mer småskaliga
landskapstyper. Planförslaget revideras med ett förtydligande.
LRF Kärda, LRF Voxtorp och Drömminge bygdegårdsförening framför synpunkten att det i och kring
de områden man representerar inte är lämpligt att peka ut områden för kompletterande
bostadsbebyggelse eftersom detta skulle vara negativt för det aktiva jordbruksintresset för de i
26

planen utpekade områdena. Vidare anser man att jordbruksmark skulle ianspråktas med detta
förslag.
Kommentar: Dessa områden som synpunktslämnarna åsyftar kommer lyftas ur planförslaget. Se
Samhällsbyggnadsförvaltningen kommentarer 10.3 för ett mer utvecklat svar.

10.4 LIS‐områden
Naturskyddsföreningen framför synpunkten att man inte vill se några LIS‐områden då dessa riskerar
att skada natur och sjöarnas status och kommer leda till privatisering av stränder.
Kommentar: Planförslaget redogör för ett begränsat antal platser och för dessa en begränsad del av
dessa sjöar/vattendrags strandlinje. Kommunen menar att man därigenom beaktar bevarandet av
kommunens mångfald av stränder. En utveckling inom ett av de utpekade LIS‐områdena kommer
föregås av detaljplan eller bygglov varvid en så kallad fri passage utmed stranden kommer att
säkerställas. Detta medför att tillgängligheten till strand och befintligt djur‐ och naturliv invid dessa
stränder säkras och ges ett formellt skydd.
Kommunen har genom Miljö‐ och stadsbyggnadsnämnden ställts sig bakom att vi ska ta fram LIS‐
områden och i LIS‐rapport även utrett hur detta utpekad ska gå till väga. Utöver de krav som
lagstiftningen ställer på kommunen har tre ställningstaganden tagits fram som även har tagits med i
planförslaget till ny översiktsplan.
Kommunen ser LIS‐frågan som viktig landsbygdsfråga ‐att gynna bebyggelse på landsbygden vilken i
sin tur kan ge ett ökat underlag för service och därmed bättre förutsättningar för en levande
landsbygd. Värnamo är en landsbygdskommun och ser frågan om att upprätthålla service på
landsbygden som betydelsefullt. Kommunen gör bedömningen att LIS‐utpekande kan verka för
landsbygdens utveckling och planförslaget ser även en potential i besöksnäringsutveckling på
landsbygden då kommunen har stora naturområden med höga natur‐ och friluftslivsvärden som
utvecklade på rätt sätt ‐i samklang med naturen skulle bidra till kommunens utveckling men även till
att upprätthålla dessa naturområden som ofta kräver skötsel och insatser och därmed medel.
Kommunen ser LIS‐utpekandet i översiktsplanen som en liten pusselbit i kommunens ambition att
hålla landskapet öppet med en därtill ökad biodiversitet och naturvärden. Vidare anser förvaltningen
att tillgängligheten till stränder tvärtom mot synpunktslämnaren menar kan öka när en utveckling i
LIS‐områden både säkerställer en allmän passage utmed stranden och då utvecklingen bidrar till att
det inte bara blir skogsplanteringar utmed utpekade sjöars stränder.
Socialdemokraterna har framfört synpunkter kring alla de utpekade LIS‐områdena i planförslaget,
här redogörs kortfattat för dessa samt de förslag som partiet lägger fram för kompletterande
områden som anses lämpade för LIS.






Hörledammen. Socialdemokraterna vill inte se någon ytterlig bostadsbebyggelse invid
dammens södra del, däremot positiva till att peka ut LIS‐område i Hörle med närområde.
Partiet är positiv till planförslagets utpekande vid Södra Fyllen och ser platsen som väl
lämpad och i ett attraktivt läge som skulle kunna innebära en ökad vilja att bosätta sig i
området kring Dannäs.
Vidare är man tveksam till utpekandet av LIS‐område i St Gavlö. Området är svårtillgängligt
och saknar god kommunikation och service, det är långt till allt.
Positiva till utpekandet vid sjön Lången och Nästasjön.
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Partiet ställer sig tveksamma till utpekandet vid Gunnen. Marken anses inte lämplig på grund
av att sjön Gunnen är förorenad och det saknas möjlighet att ansluta till kommunalt vatten
och avlopp.
LIS‐området utmed Herrestadsjön är redan färdigbyggt och det saknas möjlighet att
komplettera med ytterligare byggnation.

Socialdemokraterna föreslår område kring Näsuddens badplats som lämpad för ett LIS‐utpekande
likaså invid Lillsjön i Kärda, norr och söder om Hörledammen samt vid Fryele ‐ ett område beläget
närmare byn än det som föreslås i planförslaget.
Kommentar: LIS‐området vid Hörledammen kommer att revideras i enlighet med Länsstyrelsen i
Jönköpings synpunkt, se 8.15 för vidareutveckling.
Det vattendrag som passerar sjön, Bäck från Gunnen har enligt vattenförvaltningen getts en
otillfredsställande ekologisk status och uppnår inte god kemisk status på grund av att halten PFOS,
perflourerande/högflourerande ämnen har överskridits. Planförslaget kompletteras med denna
information. Kommunen gör bedömningen att statusen inte är något hinder för att sjön ska kunna
pekas ut som LIS‐område då hälsoriskerna bedöms som små. Kommunen menar vidare att då den
överföringsledning som försörjer Kärda med vatten och avlopp passerar strax norr om området att
detta i framtiden, om en utbyggnad i enlighet med förslaget kommer tillstånd, kan området komma
att byggas ut med kommunalt vatten och avlopp. Initialt kommer området att behövas försörjas med
enskilt vatten och avlopp.
LIS‐området vid St Gavlö kommer kvarstå i planförslaget med en del revideringar avseende områdets
utbredning, se 9.2 Synpunkt 2, för en vidareutveckling.
Angående utpekandet av LIS‐området invid Herrestadssjön menar kommunen att det inte föreligger
ett hinder från att peka ut redan bebyggda områden för LIS, tvärtom är det förenligt både med
lagstiftningen och med kommunens ställning för LIS. Områdena föreligger inom eller i närheten till ett
kommunalt VA‐utbyggnadsområde. Vidare överensstämmer inte kommunen i synpunkten om att det
inte föreligger möjlighet för kompletterande bostadsbebyggelse. Förutom detta ser kommunen det
som en möjlighet att omvandla mer utpräglad fritidshusbebyggelse i orådet till
åretruntbostadsbebyggelse.
Angående förslaget att peka ut Näsudden anser kommunen att närheten till Värnamo kan ses som
att en eventuell utveckling inom området enbart skulle stödja service i Värnamo. Redan idag råder ett
relativt högt bebyggelsetryck runt sjön Hindsens norra och västra stränder. Hindsen är en särskilt
värdefull sjö ur flera perspektiv som talar emot ett LIS‐utpekande, sjön har höga värden för rekreation
och friluftsliv på grund av närheten till Värnamo stad, sjön är kommunens reservvattentäkt, sjön är
även utpekade som ett Natura 2000 område. Enligt den landsbygdsdefinition som Värnamo har valt
att utgå ifrån vid utpekandet av områden förekommer Näsudden strax utanför denna men då det
saknas närmre tätorter/service som skulle stödjas av en utveckling gör kommunen bedömningen att
inte peka ut Näsudden som LIS‐område i översiktsplan.
Angående ett utpekade av LIS‐område invid Hörledammens norra strand samt söder om Hörle
samhälle så finner kommunen att lägena är attraktiva och det skulle stödja en utbyggnad av service
och näringslivet i Hörle. Eftersom den norra stranden idag är obebyggt och det föreligger lite
befintliga strukturer att bygga vidare på gör kommunen bedömningen att inte peka ut ett LIS‐område
norr om Hörledammen men väljer att istället peka ut ett område söder om samhället.
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Angående ett utpekade i eller i närheten av Fryele har kommunen svårt att hitta ett lämpligt område i
strandskyddat läge för ett LIS‐utpekande.
Angående ett utpekande invid Lillsjön i Kärda så föreligger det lite utrymme kvar för nya tomter
mellan bebyggelse och sjön längs med sjöns västra strand och byggnation i dessa lägen hade
troligtvis kunnat ske även utan ett LIS‐utpekande. Likaså föreligger det lite lämpligt utrymme på
bland annat på grund av rådande topografiska förhållanden att tillskapa attraktiva tomter för
bostadsändamål vid sjöns södra del. Kommunen väljer därav att inte göra ett LIS‐utpekande i enlighet
med synpunkten.
Rydaholm‐Horda Centeravdeling framför synpunkten att Helgasjön sydost om Rydaholm borde
pekas ut som LIS‐område på grund av områdets attraktiva läge med rimligt pendlingsavstånd till
arbetsplatser och service i Rydaholm. Till området finns även utbyggt cykelväg vilket gynnar hållbar
utveckling. Vidare framförs att ett LIS‐område norr om Ohs ses som lämpligt och skulle stödja en
landsbygdsutveckling i närområdet.
Kommentar: Kommunen överensstämmer med de två förslagen till nya LIS‐områden och kompletterar
planförslaget med dessa två.
Gällaryds samhällsförening lämnar en synpunkt kring att man bör komplettera och revidera text
kring Gällaryd och det LIS‐område som pekas ut utmed Långens strand i enlighet med förslag i
synpunkt. Föreningen framför även synpunkten att planförslaget bör kompletteras med ett LIS‐
område några 100 meter norr om badplatsen i Ohs. Föreningen anser att detta bland annat är
förenligt med kommunens ställning att där kommunalt vatten och avlopp kan ordnas är det lämpligt
att peka ut LIS‐område eftersom det nuvarande reningsverket i Ohs skulle klara denna utbyggnad
utan åtgärd.
Kommentar: Planförslaget kompletteras med den text som samhällsföreningen har lämnat samt med
det ovan nämnda LIS‐området som kommunen anser kan bidra till en landsbygdsutveckling inom
området och bättre förutsättningar för bl a service i Ohs och i Gällaryd.

10.5 Kommunikation
Socialdemokraterna ifrågasätter i sina synpunkter över planförslaget om man i översiktsplanen ska
namnge tågstop och anser vidare att detta bättre hör hemma i vidare planering och i Plan för trafik.
Kommentar: Kommunen överensstämmer med synpunkten då planförslagets strategi för
bebyggelseutveckling och kommunens förutsättningar för hållbar utveckling inte enbart är avhängt
tåg som kollektivtrafikslag. Ställningstagandet stryks ur planförslaget och synpunkten lämnas vidare
till ansvariga tjänstemän för Plan för trafik.
Socialdemokraterna önskar se en kommunal cykelstrategi som komplement till den regionala som är
under framtagande.
Kommentar: Planförslaget kompletteras med ställningstagande ‐ att kommunen i vidare planering
exempelvis i Plan för trafik ska redogöra för kommunens strategi för cykeln som trafikslag i
kommunen.
Plan för trafik kommer redogöra för olika delar där hållbart resande blir en del. I hållbart resande
ingår gång‐, cykel‐ och kollektivtrafik.
Gällaryds samhällsförening och Centeravdelningen i Rydaholm‐Horda framför synpunkten att
kommunen i översiktsplanen bör verka mer för att utveckla närtrafiken istället för bussen som man
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anser saknar möjlighet att utvecklas till ett attraktivt resealternativ som skulle kunna konkurrera med
bilen.
Kommentar: Närtrafik drivs av Jönköpings länstrafik (JLT), och därmed Region Jönköpings län, som ett
komplement till annan kollektivtrafik där det antingen är långt till närmsta hållplats, eller glest
mellan avgångarna. Kommunen är positiv till utveckling av närtrafiken och driver sedan länge på
frågan hos JLT om att starta projekt för att utveckla närtrafiken.
Centeravdelningen, Rydaholm‐Horda framför synpunkt om att lyfta Horda som tätort i tätortbandet
och som en tätort med gott om arbetstillfällen, genom att verka för förbättrad kollektivtrafik och för
att återuppta Horda station som ett tågstop
Kommentar: Synpunkten överensstämmer i stort med planförslaget som önskar se en mer effektiv och
attraktiv kollektivtrafik utmed 27:an mellan Värnamo och Rydaholm, där både Bor och Horda är
tätorter som berörs. För förvaltningens syn på förslag till tågstop i Horda se socialdemokraternas
synpunkt ovan 10.5.
LRF Värnamo framför synpunkten att kommunen i planförslaget bör planera för ett nytt stråk för
allmänna kommunikationer på sträckan Dannäs‐Nydala: Längs väg 127 från Sävsjö förbi Nydala och
Fryele till Värnamo, sedan vidare längs väg 558/559 förbi Åminne Hånger och Dannäs och vidare in i
Ljungby kommun
Kommentar: Synpunkten överensstämmer i stort med planförslaget. För sträckans som nämns i
synpunktens separata delar så föreligger ställningstaganden att verka för allmänna kommunikationer
i planförslag.
Översiktsplanens samrådsförslag kommer inför utställning att justeras med ett tillägg av ett
ställningstagande för en landsbygdslinje. Utefter sträckan avser kommunen att under planperioden
verka för förbättrade kommunikationer och service. Ställningstagandet för landsbygdslinjen ska ses
som en långsiktig strategiskt ställningstagande för utvecklingen av landsbygden i kommunen

10.6 Övrigt
Socialdemokraterna framför i synpunkt över planförslaget att man önskar se en övergripande
strategi för grönstruktur för att säkra folkhälsa och klimatanpassning.
Kommentar: Planförslaget överensstämmer i stort med synpunkten. Planförslaget innehåller följande
övergripande ställningstagande för grönstruktur, ”Kommunen ska verka för att grönstruktur bland
annat i form av gröna och blåa kilar, parker och allmänna grönytor i tätorterna bevaras och utvecklas
med målet att säkerställa ekosystemtjänster för dagens och kommande generationer. Mycket stor
restriktivitet ska gälla för att ta grönytor i anspråk för andra ändamål.” Planförslaget syftestext
kompletteras avseende information avseende ekosystemtjänster för att tydliggöra att
klimatanpassning och folkhälsa utgör två exempel av ekosystemstjänster. Arbetet med att ta fram en
Grönstruktursplan (aktualisera nuvarande plan från 1991) pågår och Samhällsbyggnadsförvaltningen
har det uppdraget. Planen kommer både direkt och indirekt att gå in på aspekterna folkhälsa och
klimatanpassning.
Socialdemokraterna saknar tydliga ställningstaganden för ökad jämställdhet i planförslaget och vill se
att förslaget kompletteras i denna fråga.
Kommentar: Kommunen överensstämmer med synpunkten och i önskan att denna komplettering
görs. Synpunkten är även förenlig med Länsstyrelsen i Jönköpings synpunkt i frågan. Idag saknar vi ett
relevant underlag/analys som ett sådant ställningstagande skulle kunna vara baserat på.
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Planförslaget kompletteras därför med ställningstagandet att sådant underlag/analys ska tas fram
för den fortsatta fysiska planeringen, exempelvis avseende trafik, eller rekreation.
Socialdemokraterna vill se ett ställningstagande för träbyggnad i översiktsplanen.
Kommentar: Kommunen gör bedömningen att ett sådant ställningstagande bättre hör hemma i
kommunens Plan för kommunens miljöarbete där ställningstaganden avseende kommunens som
organisation finns. Planen omfattar även kommunala bolag såsom, Finnvedsbostäder. Synpunkten
överlämnas till ansvariga tjänstepersoner för Plan för Värnamo kommuns miljöarbete.
Naturskyddsföreningen framför synpunkten att det lika väl som det finns underliggande planer för
energi och klimat, miljö, kultur, dricksvatten m m borde det väl också finnas en Naturvårdsplan som
planeringsunderlag‐ om och hur de naturvärden som finns i kommunen ska bevaras och utvecklas.
Kommentar: Planförslaget kompletteras med ställningstagande kring att en sådan plan/strategi ska
tas fram.
Naturskyddsföreningen och LRF Värnamo önskar att planförslaget kompletteras med att kommunen
ska verka för möjligheten till digital lanthandel, av det slag som planeras i Gällaryd, att detta
möjliggörs i fler byar på landsbygden
Kommentar: Digital lanthandel är en kommersiell verksamhet som drivs utanför kommunens regi.
Kommunen är positiv till digital lanthandel och har varit delaktig i processen att ta fram ett koncept
genom utvecklingsavdelningen och dess landsbygdsutvecklare. De erfarenheter som drogs kan andra
få del av.
Naturskyddsföreningen framför synpunkten att anmärkningsvärd stor del av kommunen pekas i
planförslaget som olämplig för vindkraftsetablering vilket föreningen inte anser är förenligt med att
kommunen är en del i ett ”plussenergi län” och att även Värnamo kommun måste både bidra och
minska energiförbrukningen.
Kommentar: Kommunen menar att kommunen i stora delar är bättre lämpad för annan hållbar
energiproduktion såsom bioenergi, solenergi och vattenenergi med fler. Värnamo kommun är till stor
del berörd av totalförsvarets flygplats i Hagshults stoppområde för höga objekt som omöjliggör hög
byggnation i delar av kommunen som annars hade varit lämplig.
Vidare menar kommunen att planförslaget med bland annat med ett ställningstagande gällande de
områden i kommunen som inte bedöms vara känsliga för vindkraftsetableringar, att ny tillkommande
bebyggelse ska lokaliseras så att förutsättningarna för vindkraftsetablering inte försvåras, visar att
kommunen vill bidra även till att verka för en vindkraftutbyggnad.

11. Interna myndigheter och bolag
Från de interna myndigheterna har svar inkommit från kulturnämnden, kommunstyrelsen, barn‐ och
utbildningsnämnden, Värnamo energi AB, medborgarnämnden och upphandlingsnämnden. Av dessa
har medborgarnämnden och upphandlingsnämnden valt att avstå från att lämna synpunkter.

11.1 Övergripande
Kommunstyrelsen framför synpunkten att planförslaget är för omfattande. Tillgängligheten behöver
öka och omfånget minska. En metod för att renodla planförslaget vore att låta konkretiseringarna
och de detaljerade ställningstaganden få uppgå i efterkommande tematiska planer som för
översiktsplanens del bland annat utgörs av VA‐plan, Plan för trafik, Bostadsförsörjningsplan, Plan för
kulturmiljö och Plan för Värnamo kommuns miljöarbete. Vidare framförs synpunkten att
planeringsstrategin för avfall helt kan utgå.
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Kommentar: Samhällsbyggnadsförvaltningen överensstämmer med synpunkten och kommer i de fall
annat tematiskt plan finns eller är under framtagande att låta dessa uppgå i respektive plan.
Samtidigt så bör de ställningstaganden med en tydlig koppling till fysisk planering för bebyggelse,
mark‐ och vattenanvändning finnas kvar i översiktsplanen.

11.2 Förslag till justeringar/borttagandet av ställningstaganden
Barn‐ och utbildningsnämnden framför synpunkt kring att stryka helt och delvis de två
ställningstaganden som samrådsversionen tar upp kring nybyggnation av skola och förskola.
Ställningstagandena redogör för antal barn/skola samt avdelningar/förskola.
Kommentar: Samhällsbyggnadsförvaltningen hörsammar synpunkten och de två utpekade
ställningstaganden avlägsnas ur planförslaget.
Barn‐ och utbildningsnämnden framför önskemål om att komplettera befintligt ställningstagande
kring utomhusmiljö med att även avse fritidshemsverksamheter. Barn‐ och utbildningsnämnden
framför vidare i syna synpunkter att befintligt ställningstagande kring studier efter grundskolan ska
komplettera med följande, ‐ genom ett brett utbud av gymnasieprogram.
Kommentar: Planförslaget kompletteras i enlighet med synpunkterna.
Värnamo energi framför synpunkten att det till den sista punkten i ställningstaganden om fokus på
förnybar energi att detta kompletteras med, fjärrvärme och lösningar som bidrar till ett effektivt och
resurssnålt system.
Kommentar: Samhällsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att det ställningstagande man
åsyftar är på en för detaljerad nivå för att höra hemma i översiktsplanen och att den berör
kommunens egna fastighetsbestånd bättre hör hemma i Plan för kommunens miljöarbete.
Synpunkten överlämnas till ansvariga tjänstepersoner för planen.
Kommunstyrelsen framför synpunkten att det inte av planförslaget framgår vilka begränsningar som
ett utpekade av tyst område innebär. Kommunstyrelsen önskar att planförslaget kompletteras med
information kring hur befintlig bebyggelse och verksamheter skulle påverkas av ett utpekade samt
utvecklingsmöjligheten inom utpekade områden.
Kommentar: Text, ställningstagande och kartor har av layoutmässig grund hamnat åtskilda i
planförslaget. Planförslaget kommer åtgärdas avseende detta. Text och ställningstagande för tysta
områden kommer även ses över och kompletteras för att tydliggöra att syftet med att peka ut tysta
områden inte att lägga en ”död hand” över dessa områden. Befintlig verksamhet och
markanvändning såsom lant‐ och skogsbruk eller bostads‐, fritidsbebyggelse är förenligt med
utpekandet i planförslaget. Utvecklingsmöjligheterna för dessa verksamheter påverkas inte av ett
utpekade. Verksamheter som i planförslaget listas i ställningstagandet och inte anses förenligt med
tysta områden och som därmed ska prövas restriktivt är, viss industri, materialtäkt, skjut‐ och
motorbana samt vindkraftverk.
Syftet med att peka ut tysta områden i översiktsplanen är bland annat att bevara den
utvecklingspotential dessa områden spås ha för kommunens besöksnäringsutveckling och som
rekreations‐ och friluftslivsområden.

11.3 Förslag till kompletteringar i text
Kulturnämnden framför önskemål om en kompletterande syftestext till planförslagets
planeringsstrategi för kultur med följande text, I en tid av polarisering och kunskapsförakt blir
kulturen än viktigare. Biblioteket som garant för förmedling av kunskap och fakta, tillgängliga för alla
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oavsett inkomst och bakgrund. Men också biblioteket som mötesplats där olika åsikter tillåts brytas
mot varandra, en plats för det goda samtalet di alla kan komma och respekteras. Kulturen som en
brobyggare som ökar förståelsen för varandra, kulturen som verktyg för att vidga vår världsbild och
bli mer toleranta som människor. Kulturen som medel för att berika våra liv, stimulera våra sinnen
och må bättre. En tolerant kommun som berikar är en mer attraktiv boendeort. Gummifabriken och
Vandalorum är viktiga för att flytta fram Värnamos positioner som kulturkommun på ett nationellt
plan. Gummifabriken är samtidigt så mycket mer än kultur‐ byggnaden bär på en idé om kulturens
roll som kreativ motor i samhällsbygget och förkroppsligar tron på en ljus framtid för Värnamo
kommun. Gummifabriken som idé är en symbol för Värnamo kommuns vision om att vara den
mänskliga tillväxtkommunen.
Kommentar: Planförslaget kompletteras i enlighet med kulturnämndens förslag.
Kulturnämnden föreslår att konsekvensbeskrivningen under kap 3.1 Mitt Värnamo 2035
kompletteras enligt följande, Gummifabriken med kulturförvaltning, Vandalorum och kulturskolan är
motorerna som driver Värnamos utveckling som kulturkommun framåt. Var för sig, i samverkan med
varandra och i samverkan med föreningar och andra aktörer.
Kommentar: Konsekvensbeskrivningen kompletteras enligt synpunkt från Kulturnämnden.
Värnamo Energi AB framför synpunkt på att biobränslebaserad värme (fjärrvärme och närvärme)
nämns i samband med förnybar energi i planförslaget/planeringsunderlaget.
Kommentar: Planförslaget kompletteras i enlighet med synpunkt
Värnamo Energi AB framför synpunkten att kommunen i planförslag och planeringsunderlag ska
skilja på solceller och solenergi.
Kommentar: Planen kompletteras i enlighet med synpunkten.
Barn‐ och utbildningsnämnden framför synpunkten om att texten i planeringsunderlaget som
beskriver skola förskola och fritids bör omformuleras enligt följande,
Förskolan är en egen skolform för barn mellan 1‐5 år, den regleras av skollagen och arbetar utifrån en
egen läroplan. Förskoleklassen är en egen skolform för barn som fyller 6 år, den regleras av skollagen
och arbetar utifrån den läroplan som även gäller för grundskolan. Grundskolan omfattar årskurs 1‐9,
barn/elever i åldern 7‐16 år. Fritidshem kompletterar utbildningen och erbjuder de barn i åldern 6‐13
år som har omsorgsbehov, ge möjlighet till lärande, rekreation och en meningsfull fritid.
Barn‐ och utbildningsnämnden framför vidare att texten bör justeras kring ett antal faktafel.
Kommentar: Planförslaget justeras i enlighet med synpunkt.
Kommunstyrelsen framför synpunkten att det saknas ett resonemang/bild i planförslaget kring
industrins behov av mark för etablering.
Kommentar: Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att planförslaget på ett fullgott sett redogör för
industrins behov av mark med ställningstagandet att det ska finnas planlagd industrimark i alla
tätorter i kommunen. I efterkommande fördjupningar kommer områden för industri att pekas ut på
karta.
Kommunstyrelsen framför att planförslaget inte redogör i tillräcklig omfattning för äldreomsorgens
behov, framförhållning och möjliggörande i den kommunala planeringen.
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Kommentar: I planförslagets andra kapitel, under utgångspunkter och möjligheter, 2.2 Kommunens
invånare och dess behov, finns det övergripande beskrivet befolkningen utefter åldersstruktur och
vad man i befolkningsprognosen spår för utveckling för de äldre ålderskategorierna. Under rubrikerna
Behov av Bostäder och Behov av äldreomsorg och särskilt boende finns ytterlig information.
Utgångpunkterna redogör för att man ser ett mindre behov av utökning av särskilt boende i
framtiden men att behovet av utökning inte är proportionerlig utifrån den stora ökning äldre som
man ser. Vård i hemmet, bättre medicinering och en allt friskare befolkning ligger bakom. Den
kategori som även i framtiden kommer kräva intensiv omsorg och särskilt boende är gruppen med
demenssjukdom som spås öka i takt med att befolkningen blir allt äldre.
Med denna bakgrund ser Samhällsbyggnadsförvaltningen ett litet behov av ställningstaganden för
äldreomsorg men ett stort behov av att verka för fler tillgängliga, trygga och centrala boenden med
en möjlighet för viss service i kommunen.
Planförslaget kompletteras med text som beskriver behoven avseende den del av den äldre
befolkningen som kommer insjukna i demens och som i framtiden tros öka. Av planförslaget ska
betydelsen av att bevaka utvecklingen och behovet av boende för demenssjuka framgå.
Ställningstaganden med koppling till bostadsförsörjning kompletteras med betydelsen av i vidare
planering verka för den växande gruppen av äldre som inte kräver omsorg men trygghet samt viss
service.

11.4 Förslag till kompletterande ställningstaganden
Kulturnämnden framför förslag till tillägg av ställningstagande,
1. Kommunen ska i allt planeringsarbete och arbete med strategier följa intentionerna i Plan för
kulturmiljön i Värnamo kommun med tillhörande dokument.
2. Kommunen ska verka för ökad samverkan för att utveckla kulturen för invånarnas bästa.
Samverkan ska ske inom den kommunala organisationen, med föreningar, med andra
kommuner och regionen, näringslivet och andra aktörer.
3. Kommunens ambition är att kulturlivet ska vara tillgängligt för alla invånare, oavsett var man
bor, ålder och bakgrund
Kommentar: Planförslaget kompletteras med det första av ställningstagandet som föreslås. Avseende
de övriga förslagen så saknar dem en tydlig fysisk planeringskoppling varvid
Samhällsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att dessa inte bör införlivas i planförslaget.

11.6 Övrigt
Kommunstyrelsen framför i synpunkt att översiktsplanen ska förhålla sig till andra av kommunen
framtagna utredningar som pekar på om en höghastighetstation etableras så ska denna bli
resecentrum för bussar och tåg i Värnamo.
Kommentar: Planförslaget revideras i enlighet med synpunkt
Kommunstyrelsen framför i synpunkt önskemål om att konsekvensbeskrivningen avseende
följdeffekter av målbilden för bebyggelseutvecklingen – tätortsbandet är för skarpt formulerad
utarmning av landsbygden. Man menar att planförslaget även innehåller en rad ställningstaganden
för att verka för landsbygden såsom kollektivtrafik men även landsbygdsskolor.
Kommentar: Konsekvensbeskrivningen kommer ses över och omformuleras.
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12. Övriga interna synpunkter från avdelningar och tekniska förvaltningen
Från interna avdelningar på Samhällsbyggnadsförvaltningen har synpunkter från miljöavdelningen,
mark‐ och exploateringsavdelningen, räddningstjänsten och från kommunantikvarie lämnats.
Tekniska förvaltningen har lämnat sina synpunkter direkt utan att låta tekniska utskottet fatta beslut
kring dessa.
Från avdelningar och tekniska förvaltningen har det förutom synpunkter av mer övergripande
strategisk karaktär även framkommit många mindre förslag på korrigerar av text och felaktigheter
vilket kommer innebära en rad mindre justeringar av befintliga ställningstagande som inte medför
större politiska betydelse. I samrådsredogörelsen redogörs enbart för de synpunkter som bedöms
vara av betydelse för planförslagets innebörd. Stavfel, formalia med mera redogörs inte för här i
texten, men tas med direkt i revideringen av planhandlingarna.

12.1 Övergripande
Mark‐ och exploateringsavdelningen framför synpunkten att planförslaget innehåller allt för många
ställningstaganden och menar vidare att de ställningstaganden som styrs av lagar eller andra
kommunala dokument bör strykas. Vidare anser avdelningen att översiktsplanen innehåller för
detaljrika ställningstaganden och beskrivande texter.
Kommentar: Plan och byggavdelningen överensstämmer med synpunkten angående antalet
ställningstagande. Ställningstaganden som är allt för detaljerade och som bättre bör hanteras i
övriga tematiska styrdokument såsom VA‐plan, Bostadsförsörjningsplan med flera kommer avlägsnas
ur planförslaget.
Plan‐ och byggavdelningen gör bedömningen att det i vissa fall kan underlätta för politiker, allmänhet
och tjänstemän att ha med ställningstaganden vars frågor redan styrs av lagstiftning.
Översiktsplanen är en politisk plan där målgruppen inte alltid kan förväntas vara uppdaterande
avseende lagstiftning eller kommunala bestämmelser/riktlinjer.
Tekniska förvaltningen vill komplettera texten för bebyggelseutveckling i tätorterna med ett
utvecklande resonemang där även bebyggelse på orörd mark beskrivs.
Kommentarer: Planförslaget tar ställning för bebyggelse av jordbruksmark men även för etablering
av övriga områden med följande ställningstagande, ”För omvandlingsområden och nya
exploateringsområden som tidigare inte varit bebyggda ska kommunen i planering verka för en
blandning av funktioner och upplåtelseformer i syfte att i förlängningen möjliggöra för socialt och
ekonomisk attraktiva och trygga miljöer.”
Planförslaget komplettas med text i enlighet med synpunkt för att tydliggöra att även så kallad
jungfrulig mark kommer tas i anspråk. Planförslagets principiella ställningstagande kring att vi ska
verka för att staden byggs inifrån och ut kvarstår. Samhällsbyggnadsförvaltningen instämmer med
tekniska förvaltningen kring att det är omöjligt att inte ny mark kommer tas i anspråk och att
översiktsplanen bör ha tillräcklig beskrivning kring hur kommunen ska verka för att detta ska ske.
Tekniska förvaltningen önskar en bättre redogörelse av planförslagets ställning för förtätning ‐ som
planförslaget redogör för.
Kommentar: En av samhällsplaneringens stora utmaningar är att skapa ett hållbart samhälle, där
bilberoendet minskar till fördel för resor med hållbara trafikslag. För att nå dit bör befintliga tätorter
förtätas och nya bostads‐ och verksamhetsområden förläggas i anslutning till etablerade områden i
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stor utsträckning som möjligt. Den fysiska planeringen bör understödja exempelvis kollektivtrafiken
genom att befintliga stråk förstärks.
Samtidigt har förtätning en övre gräns som måste tas hänsyn till vid planering eftersom förtätning i
för stor utsträckning eller i en skala som inte är anpassad till Värnamos förhållanden kan innebära
oattraktiva, bullriga, mörka och till ytan undermåliga livsmiljöer för barn såväl som för vuxna.
Planförslaget redogör för att, ”Ny bebyggelse ska i första hand ske i förtätningslägen och i
tätorternas nuvarande utbredning, i kollektivtrafiknära lägen och i kollektivtrafikstråk. Ny bebyggelse
ska överbrygga fysiska barriärer, primärt förläggas till redan ianspråktagen, hårdgjorda ytor och
förhålla sig till den befintliga bebyggelsestrukturen och till människors behov av kvalitativa
utemiljöer.” samt ”Kommunen är positiv till förtätning på höjden i tätorterna. Höjdskala och
gestaltning ska dock anpassas till platsen i tätorten och till angränsande bebyggelsemiljöer.
Tillbyggnad på befintlig bebyggelse med fler våningar kan vara lämplig i vissa lägen.”
Tekniska förvaltningen anser inte att skrivningen ”Bilen bör endast användas för de resor där den
faktiskt behövs och inte för resor som kan ersättas med andra trafikslag.” inte hör hemma i
planförslaget. Tekniska förvaltningen menar att bilen även medför positiva effekter till samhället.
Kommentarer: Planförslaget överensstämmer med tekniska förvaltningen om att bilen medför
positiva effekter till samhället och att vi även framledes ska verka för biltrafiken i kommunens fysiska
planering.
Den prioritering som avser hållbara trafikslag i planförslaget är i första hand en prioritering som ska
gälla för centralortens och tätorternas utveckling och inte landsbygden och landsbygdsorterna som
har andra behov och möjligheter. Planförslaget justeras med en förtydliga att prioriteringen av
hållbara trafikslag är en princip som i första hand kommer inverka i hur vi planerar för stads‐ och
tätortutveckling och inte i landsbygdens och landsbygdsorternas utveckling.
I kommunens fortsatta planering för tätortsutveckling kommer prioriteringen av hållbara trafikslag i
översiktsplanen och efterkommande planering vara vägledande för att långsiktigt styra utvecklingen
mot trafikslag som gynnar stadsliv och handel, ger en ökad jämlikhet, trygghet, en förbättrad
folkhälsa, ger mer plats för grönstruktur och attraktiva livsmiljöer och mindre utsläpp.
Tekniska förvaltningen lämnar synpunkten att det inte är rimligt att ställningstagandet att,
kommunen ska verka för att ny bebyggelse i största möjligaste mån fördelas mellan tätorterna i
tätortsbandet. Förvaltningen menar att Värnamo har mer växtkraft än övriga orter.
Kommentar: Det rör sig om ett politiskt ställningstagande, där man från politiskt håll önskar att
kommunen som organisation verkar för att bebyggelse sprids till fler tätorter genom att verka för att
det ska vara attraktivt att bosätta överallt i kommunen. Politiskt vill man att hela kommunen ska ha
möjlighet att växa och för det krävs ett ökande underlag som kan upprätthålla service även i de
mindre tätorterna. Vidare så är det en fråga om att planera för god bebyggd miljö.
Samhällsbyggnadsförvaltningen menar att om vi ska bli 40 000 invånare fram till 2035 och om denna
tillväxt ska ske på ett attraktivt och hållbart sätt så kan hela denna befolkningsökning inte enbart ske
i Värnamo stad. Ställningstagandet är formulerat till ”i största möjligaste mån” bör kommunen verka
för och driva utveckling i alla tätorter.
Mark‐ och exploateringsavdelningen Önskar en mer positiv syn i byggandet av Värnamo kommuns
framtid. Följande ställningstagande bör tas bort då den är för defensiv, Ny bebyggelse i tätorterna
ska i första hand ske i förtätningslägen och i tätortens nuvarande utbredning, i kollektivtrafiknära
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lägen och i kollektivtrafikstråk. Ny bebyggelse ska överbrygga fysiska barriärer, primärt förläggas till
redan ianspråktagen, hårdgjorda ytor och förhålla sig till den befintliga bebyggelsestrukturen och till
människors behov av kvalitativa utemiljöer. MEX förespråkar vidare att kommunen hellre ska lyfta att
stadens utveckling är ett samspel mellan utbredning och förtätning
Kommentar: Plan‐ och byggavdelningen menar att en översiktsplan inte är och ska inte vara en plan
enbart för exploateringsintressen utan även en plan som ska se till diverse bevarandeintressen samt
risk, hälsa och goda livsmiljöer. En betydelsefull aspekt är det allmänna intresset gällande hushållning
av mark och vatten som plan‐ och bygglagen ålägger kommunerna att ta hänsyn till i sin planering.
Plan‐ och byggavdelningen menar att stadsutbredning inte är god hushållning med mark och därav
ingen princip som kommunen ska planera efter. Utbredning av staden är en process som sker oavsett
och kräver därav inga politiska ställningstaganden. För att hantera utbredningen samt se till att den
inte sker okontrollerat och omöjliggör framtida möjligheter och allmänna intressen föreslår Plan‐ och
byggavdelningen att följande ställningstagande läggs till planförslaget, I syfte att slå vakt om stadens
långsiktiga utveckling ska kommunen inom Värnamo stads omland (ett avstånd av 3 km från
nuvarande tätortsutbredning) verka för att komplettering av samlad bebyggelse eller mer
omfattande ny bebyggelse sker med planläggning.
Plan‐ och byggavdelningen menar vidare att förtätning av befintlig bebyggelse ur många perspektiv
är positivt men även de negativa aspekterna av förtätning måste beaktas i kommunens fysiska
planering.

12.5 Teknisk försörjning och trafik
Tekniska förvaltningen ställer sig främmande inför att cykelpendling mellan tätorter i kommunen
kommer ha en stor betydelse i framtiden. Tekniska anser därav att planförslaget bör prioritera
utbyggnad av cykelinfrastruktur inom tätorterna framför mellan tätorterna.
Kommentar: Planförslaget justeras så att det av planen ska framgå att hur kommunen ska verka för
cykelvägutbyggnad ska framgå i vidare planering, Plan för trafik. Prioriteringar och avvägningarna av
utbyggnaden ska göras här och inte i översiktsplanen. Däremot ska översiktsplanen även
fortsättningsvis redogöra för kommunens vilja att verka för både cykling inom tätort och mellan
tätorter.
Samhällsbyggnadsförvaltningen ser vidare flera andra värden utöver cykelpendling i att verka för en
cykelvägsutbyggnad utanför tätort. Besöksnäring och folkhälsa är andra aspekter som kommer
gagnas av utvecklingen.
Ställningstaganden i översiktsplanen kring denna fråga ligger i linje med bland annat den regionala
cykelstrategin. Denna redogör för en utbyggnad även utanför tätort och i storts sett enligt de sträckor
som översiktsplanens planförslag schematiskt pekar ut. Möjligheter till samfinansiering föreligger och
Samhällsbyggnadsförvaltningen ser det som betydelsefullt att kommunen har tagit ställning för att
kommunen önskar se denna utbyggnad.
Tekniska förvaltningen lämnar synpunkt på ett ställningstagande gällande Barnperspektiv, ‐ att det i
kommunen ska finnas ett väl utbyggt och ur barnperspektiv anpassat gång‐ och cykelnät. Detta ska
enligt Tekniska förvaltningen kompletteras och vidareutvecklas i vidare planering som exempelvis
Plan för trafik, med bland annat en prioriteringsordning.
Liknande synpunkt framförs kring följande ställningstagande, Kommunen ska verka för ökad
jämlikhet genom att sträva efter ett trafiksystem som prioriterar gång‐ och cykeltrafikanter och
därefter kollektivtrafikanter.
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Kommentar: Samhällsbyggnadsförvaltningen överensstämmer och ställningstagandet kompletteras
med texten i vidare planering, Plan för trafik. Hållbart resande kommer beaktas brett i Plan för trafik,
bland annat ur ett barn‐, jämställdhet, säkerhets och tillgänglighetsperspektiv.
Tekniska förvaltningen framför synpunkten att en skrivning bör läggas till gällande ställningstagandet
kring prioritering av infrastruktur för gång‐ och cykeltrafik framför biltrafik. Tilläggas bör då göras att
kommunen i vidare planering (i Plan för trafik) ska göra avväganden och beskriva eventuella
begränsningar av biltrafik.
Kommentar: Samhällsbyggnadsförvaltningen menar att ställningstagandet att prioritera hållbara
trafikslag bör göras i översiktsplanen men överensstämmer om att kommunen i vidare planering,
Plan för trafik bör redogöra för hur, avvägningar och eventuella begränsningar som detta
ställningstagande medför.
Plan för trafik kommer till en viss del att behöva beskriva konsekvenserna för biltrafiken när vi
prioriterar hållbart resande. Kommunen måste ställa sig frågan hur vi bäst utnyttjar ytan i vårt
nuvarande trafiksystem i förhållande till hur många som skall färdas i systemet. Det är högst
sannolikt att vi även i motsatt synsätt kommer behöva beskriva konsekvenserna om vi inte agerar i
frågan då andelen hållbara resor ofrånkomligen måste öka om vi ska kunna uppnå våra tillväxtmål.
Mark‐ och exploateringsavdelningen anser att ställningstaganden för regional kollektivtrafik ska
ersättas med följande ställningstagande, ”Alla i kommunen ska ha tillgång till en effektiv regiontrafik.
Stärk kollektivtrafiken med Växjö, Jönköping, Borås och Halmstad samt utnyttja kust‐till kustbanans
sträckning genom kommunen på ett mer optimalt sätt.”
Kommentar: Plan och byggavdelningen anser att det föreligger en poäng i att för respektive sträcka
uppmärksamma kommunens ställningstagande. De skiljer sig från varandra och har olika
förutsättningar. Plan och byggavdelningen ser även betydelsen av att lyfta fler och en del nya
sträckor än vad man skulle göra med ett så brett och övergripande ställningstagande.
Mark‐ och exploateringsavdelningen anser att ställningstagandet kring att verka för nuvarande
järnvägsstationen som resecentrum bör ses över då kommunen i tidigare utredningar kring HHJ
stationsläge i Värnamo har kommit fram till att kommunen inte bör ha två resecentrum. Vidare
framförs synpunkten att Europabanan inte är det korrekta namnet utan HHJ sträckan Jönköping‐
Malmö.
Kommentar: Ställningstagande och text justeras i enlighet med synpunkten.
Mark‐ och exploateringsavdelningen påpekar att man inte bör peka ut en lokalisering för
rangergården i ställningstagandet kring att verka för att den utlokaliseras från centrum.
Kommentar: Planförslaget justeras till att enbart verka för en utlokalisering av rangerverksamheten.
Planförslaget kommer även kompletteras med att kommunen genom vidare utredning ska titta på
alternativa lokaliseringar inom och utanför kommunen.

12.6 Risk och Säkerhet
Mark‐ och exploateringsavdelningen framför synpunkten att följande ställningstagande inte hör
hemma i översiktsplanen eftersom de är på en för detaljerad nivå för att hanteras i en översiktsplan
och då frågorna oavsett hanteras vid bygglov och i detaljplan,
Kommunen ska i tidiga skeden beakta behovet av brandvattenförsörjning och att denna är
tillgodosedd. Likaså för följande ställningstagande,
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Kommunen är positiv till byggnation av högre byggnader. Sådana byggnader ska kunna utrymmas
utan räddningstjänstens hjälp.
Kommentar: Plan‐ och byggavdelningen överensstämmer och de två ställningstagandena avlägsnas.
Miljöavdelningen och Mark‐ och exploateringsavdelningen framför synpunkten att följande
ställningstagande antingen kräver ett klargörande eller att den stryks då den inte kan anses höra
hemma i en kommunövergripande översiktsplan, Vid nyetablering av bullrande verksamhet samt
ändrad användning som innebär störande verksamhet ska verksamhetsutövaren ta fram
bullerutredning…
Kommentar: Plan‐ och byggavdelningen överensstämmer med synpunkterna och ställningstagandet
stryks.
Miljöavdelningen önskar att följande ställningstagande kring buller läggs till planförslaget,
Kommunen ska i planering och lovgivande verka för att inga nya bullerstörda bostäder eller
byggnader där människor stadigvarande visats tillkommer. Kommunen ska minst utgå från rådande
lagstiftning, riktlinjer och vägledning för buller och ha som ambition att inte bara uppfylla denna utan
överträffa den.
Kommentar: Kommentar: Ställningstagandet lyfts in i planförslaget. När en tätare stad byggs är det
viktigt att se till att vi inte bygger bullrande eller hälsovådliga livsmiljöer. För att göra detta krävs god
vägledning i den fysiska planeringen. Även Trafikverket har i sina synpunkter önskat komplettering av
planförslaget gällande buller och förtätning. Trafikverket menar att först och främst ska lokalisering
lösa bullerproblem och därefter genom diverse tekniska lösningar.
Mark‐ och exploateringsavdelningen framför synpunkten att följande ställningstagande är
överflödigt, ”Kommunen ska verka för att områden som är förorenade eller potentiellt kan vara
förorenade och som ligger inom befintlig eller planerad bostadsbebyggelse i förebyggande syfte ska
undersökas och att dessa vid behov ska vara prioriterade för eventuell åtgärd.”
Kommentar: Plan‐ och byggavdelningen ser ett behov av att i frågan vara steget före och proaktivt
arbeta och ha dessa områden för ögonen, bland annat då sådana utredningar och eventuella
följdåtgärder är tidskrävande. Avdelningen låter ställningstagandet stå kvar.
Miljöavdelningen önskar klargörande kring markföroreningar att det handlar om att förtätningar
förorsakar att mer mark behäftad med förorening tas i anspråk medan det i en stadsspridning där ny
mark tas i anspråk ‐ sällan föreligger markförorening.
Kommentar: Planförslaget revideras utifrån synpunkt. Tidigare synpunkt från Länsstyrelsen i
Jönköping medför att även för ställningstagandet/texten revideras avseende att kommunen i vidare
planering ska göra en analys kring hur mkt mark som markförorenad vid förtätning av kommunens
tätorter.
Mark‐ och exploateringsavdelningen framför synpunkten att följande ställningstagande är
överflödigt, ”Kommunen ska genom planering och exploatering verka för fortsatt ren och hälsosamt
luft och för att även i framtiden klara de miljökvalitetsnormer som finns för utomhusluften.”
Avdelningen saknar dessutom kollektivtrafikaspekten i det andra ställningstagandet för luftkvalitén.
Kommentar: Plan‐ och byggavdelningen påpekar att kommunen i sin översiktsplanering är skyldig att
redogöra för miljökvalitetsnormen för luftkvalité. I Värnamo förekommer idag inga problemområden
där luftkvalitén överskrider de uppsatta normerna, detta och att vi även fortsättningsvis i vidare
39

planering ska verka för god luftkvalité kommer planförslaget att redogöra för. Planförslaget justeras
genom att de två förekommande ställningstagandena slås samman samt att kollektivtrafik läggs till
som aspekt för att främja en god luftkvalité.
Miljöavdelningen önskar komplettera planförslaget med text om radon.
Kommentar: Planförslaget kompletteras i enlighet med synpunkt.
Miljöavdelningen önskar komplettera planförslaget med en vidareutveckling och förklaring avseende
riskobjekt och verksamheters riskområden.
Kommentar: Planförslaget kompletteras enligt synpunkt.

12.7 Jordbruksmark
Mark‐ och exploateringsavdelningen föreslår att ställningstagande kring exploatering i lägen kring
centralorten på jordbruksmark revideras enligt följande eftersom det skulle tydliggöra kommunens
ställning i frågan, I de fall jordbruksmark behöver tas i anspråk för stadens eller tätortens utveckling
ska denna exploatering vara ett övervägande skäl förutsatt att alternativ exploateringsytor inom
närområdet prövats av kommunen i enlighet med gällande lagstiftning.
Kommentar: Planförslagets ställningstagande är specifikt formulerat utifrån stadsutveckling som
samhällsintresse och omfattas alltså inte av övriga tätorters expansion. Plan‐ och byggavdelningen
menar att bara Värnamo stad som det är aktuellt att ta jordbruksmark i anspråk för
tätortsutbredning. Övriga tätorter bör först och främst utvecklingen äga rum inom nuvarande
tätortutbredning eller på annan mark. Plan‐ och byggavdelningen ser varken ett behov av eller en
önskan av att planförslaget kompletteras med en vägledning för att tätortutbredning i övrigt ska ses
som ett samhällsintresse som ska vara ett skäl att ianspråkta jordbruksmark.
Mark‐ och exploateringsavdelningen lämnar synpunkten att eftersom jordbruksmark i Värnamo inte
har samma ekonomiska värde i förhållande till mer utpräglade och högavkastande jordbruksområden
i Sverige anser avdelningen att följande ställningstagande bör tas bort, Kommunen ska ha ett aktuellt
planeringsunderlag för, samt en värdering av kommunens jordbruksmark. Den ska ligga till grund för
bedömning vid exploatering av jordbruksmarksområden.
Kommentar: Ställningstagandet kring värdering av jordbruksmark kvarstår. Jordbruksmarken har stor
betydelse för kommunen, för kommunens landskap och möjligheten till lokalproducerad mat och
kommunens möjlighet att vid kris försörja befolkningen med mat. I Värnamo kommun odlas inte
spannmål som i de jordbruksområden som avdelningen åsyftar utan här producerat mjölk och kött
storskaligt och för denna produktion är marken betydelsefull och har ett stort ekonomisk och allmän
värde.
Mark‐ och exploateringsavdelningen önskar att följande ställningstagande stryks då kommunen inte
har för ambition att driva jordbruk utan äga denna som framtida exploateringsmark alternativt om
det inte är möjligt som bytesmark, Vid förvaltning av kommunens jordbruksmark ska kommunen
verka för en omläggning till ekologisk produktion. Kommunen ska tillämpa långa arrendetiderför att
underlätta för en omläggning. Vid nytecknande av arrendeavtal bör förtur ges till brukare som åtar
sig att odla marken ekologiskt.
Kommentar: Ställningstagandet justeras genom att skrivningen om att tillämpa långa arrendetider
avlägsnas. Detta skulle försvåra för kommunens huvudsakliga syfte med sitt jordbruksmarksinnehav
som är exploaterings‐ och bytesmark.
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För den jordbruksmark som inte går att exploatera eller i väntan på en exploatering bör kommunen
ha en aktiv ställning i hur den ska bedrivas. Ställningstagandet kommer justeras och utpekandet av
ekologisk produktion som premierande tas bort och istället lyfts en bredare definition som vara
premierande, ekologisk hållbar och miljöanpassad/vänlig brukande ska premieras.
Tekniska förvaltningen lämnar synpunkten att ställningstagandet kring kant‐ och brynzoner på jord‐
och skogsbruksmark ska strykas eller omformuleras till att denna enbart berör kommunalt ägd mark.
Kommentar: Ställningstagandet är formulerat att kommunen ska uppmuntra anläggandet av kant‐
och brynzoner. Det ämnat som en vägledning både för provat och kommunal mark och kommer
kvarstå i sin nuvarande formulering.
Tekniska förvaltningen framför synpunkt att man anser att planförslaget omöjliggör för
stadsutveckling med de ställningstagande som föreligger i planförslaget till ny översiktsplan.
nuvarande tätortutbredning på jordbruksmark. Detta bör i så fall analyseras och
konsekvensbeskrivas.
Kommentar: Samhällsbyggnadsförvaltningen åsikt är att planens ställningstaganden som berör
exploatering av jordbruksmarkmark inte omöjliggör byggnation på jordbruksmark. Följande
ställningstagande är specifikt utformat för att möjliggöra stadsutveckling på jordbruksmark som
åsyftas i synpunkten, Vid intressekonflikter av betydelse för centralortens utveckling ska
stadsutveckling vara ett vägande skäl i övervägandet för att ta jordbruksmark i anspråk.
Ställningstagandet bör ses ihop med de krav lagstiftningen ställer till kommunerna i Miljöbalken,
kommunen är skyldig att verka för att jordbruksmark endast bebyggs för att tillgodose betydelsefulla
samhällsintressen och då det saknas lämplig alternativ lokalisering. För platser där jordbruksmark tas
i anspråk ska noggranna konsekvensanalyser och överväganden göras
Samhällsbyggnadsförvaltningen menar att man med ställningstagandet pekar på att Värnamo
kommun anser att i fallet stadsutveckling av Värnamo stad så är detta ett sådan viktigt
samhällsintresse som avses i lagstiftningen.

12.8 Övriga
Tekniska förvaltningen önskar att ställningstaganden kring entréer till staden flyttas till andra
kompletterande styrdokument såsom Grönstruktursplaner med mera.
Kommentar: Ställningstagandet stryks från planförslaget i enlighet med synpunkt.
Tekniska förvaltningen lämnar en synpunkt kring ställningstagandet för landsbygdsskolor,
förvaltningen menar att det är hämmande för utbildning att ha små skolor och man önskar se ett mer
nyanserat ställningstagande, kommunen bör inte ha kvar alla små skolor till vilket pris som helst.
Kommentar: Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att ställningstagandet är nyanserat formulerat,
Kommunen ska verka för att upprätthålla landsbygdsskolor med god kvalité både i utbildning och i
den sociala miljön. Genom skrivningen, att det enbart är skolor som kan upprätthålla god kvalité i
utbildning och social miljö som kommunen ska verka för att upprätthålla. Ställningstagandet är ett
politiskt ställningstagande, för att möjliggöra tillväxt i hela kommunen är det mycket viktigt att
allmän service såsom skola, barnomsorg finns även i mindre orter och på landsbygden.

13. Externa myndigheter
De externa myndigheterna som har lämnat synpunkter utgörs av kommunerna ( Alvesta, Ljungby och
Vaggeryd), Länsstyrelsen i Kronoberg, Svenska kraftnät, Statens geologiska institut (SGI), Region
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Jönköpings län, Lantmäteriet, Luftfartsverket, Trafikverket och Försvarsmakten. Lantmäteriet,
Försvarsmakten och Alvesta kommun har svarat att man inte har några erinringar över planförslaget.

13.1 Länsstyrelsen i Jönköping
Länsstyrelsen i Jönköping har en särskild granskande roll av översiktsplanen i enlighet med plan‐ och
bygglagen. Myndigheten ska efter utställningen inkomma med ett granskningsyttrande som in går i
själva planhandlingen. Deras svar redovisas därav inledningsvis i samrådsredogörelsen och inte i
samband med övriga externa myndigheter. Som helhet finns länsstyrelsens synpunkter i bilaga 1.

13.2 Övriga externa myndigheters synpunkter samt kommuner
Svaren från de externa myndigheterna har en tonvikt på infrastruktur och regionala frågor. Svaren är
till största del generella och handlar om vad kommunen bör tänka mer på exempelvis
säkerhetsrisker. I dessa delar som inte är konkret uttryckta är det svårt att avgöra vilka förändringar i
planförslaget som synpunkterna bör utgöra.
LFV Air Navigation Service of Sweden har lämnat allmänna synpunkter kring att alla höga objekt,
högre än 20 meter ska remitteras till LFV. Texten bör kompletteras med kommunens skyldighet att
samråda med LFV för alla höga objekt oavsett placering föreligger. Observera att en skillnad
gentemot försvarsmaktens bestämmelser föreligger.
Man önskar att texten kring vad vindkraft inte får komma i konflikt med kompletteras med civil
luftfart.
Kommentar: Planförslaget justeras i enlighet med synpunkt.
Svenska Kraftnät lämnar synpunkter av allmän karaktär kring att samråd måste hållas med Svenska
kraftnät när åtgärd planeras inom 250 m från stamnätsledning och stationer, kring Vindkraft
markförläggning av kraftledning samt om Svenska kraftnäts magnetsfältspolicy.
Kommentar: Planförslaget justeras med kompletterande informationstext i enlighet med synpunkt.
SGI Sveriges geologiska institut, lämnar synpunkten att man önskar komplettera planen med ett
avsnitt som översiktligt beskriver de geologiska och geotekniska förutsättningarna inom kommunen
som helhet. SGI rekommenderar vidare att geotekniska undersökningar inarbetas i översiktsplanen.
Översiktsplanen bör generellt uppmärksamma att geotekniska säkerhetsfrågor avseende ras och
skred samt erosion enligt PBL ska klarläggas i samband med framtagande av nya detaljplaner.
Generellt är det lämpligt att det i översiktsplanen redovisa geologiska och geotekniska förhållanden
samt eventuella risker, då detta utgör underlag för strategiska val av markanvändning. Särskilt bör
framgå i vilken utsträckning de geotekniska säkerhetsfrågorna är styrande för markanvändningen.
En översiktsplan bör beskriva en strategi för hur de geotekniska frågorna ska klarläggas. En sådan
strategi rekommenderas innehålla:







Identifierade områden med osäkra förhållanden eller förutsättningar för försämrad säkerhet
med hänsyn till skred och ras i jord och berg, erosion, översvämning områden med
begränsad byggbarhet till följd av komplicerade geotekniska förhållanden
Identifiera områden där ytterliga geotekniska undersökningar är eller kan vara nödvändiga
vid framtida detaljplanearbete för att bedöma områdens lämplighet med hänsyn till
geotekniska säkerhetsrisker
Riktlinjer för eventuella restriktioner mht geotekniska förhållanden
Översiktlig bedömning av hur klimatförändringarna kan påverka de geotekniska
frågeställningarna.
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Kommentar: Synpunkten orsakar inga kompletteringar av planförslaget. Kommunen kommer i vidare
planering och då främst i kommande fördjupningar av översiktsplanen att ta upp och mer specifikt att
redogöra för de geologiska förhållandena.
Region Jönköpings län ställer sig positiva till kommunens förslag till ny översiktsplan. Regionen
lämnar följande kompletterande synpunkter på förslaget,
En utveckling av kopplingen till den regionala utvecklingsstrategin (RUS) och den regionala
transportplanen. Regionen upplyser vidare kommunen om att den regionala transportplanen inte
motsvarar en regional utvecklingsplan (RUP). Likaså vill man upplysa kommunen om att planen ger
en felaktig beskrivning av organisationen för kollektivtrafik i länet.
Regionen framhåller betydelsen av att kommunen beaktar kopplingen mellan kollektivtrafik och
bebyggelseutveckling i sin planering. Regionen framför vidare att man ser positivt till att kommunen
har lyft frågan om att bevara och utveckla jord och skogsbruksmark och mellankommunal samverkan
i planförslaget.
Kommentar: Kommunen kompletterar planerinsunderlaget och det kapitel som redogör för regionala
planer och strategier i enlighet med synpunkt.
Länsstyrelsen i Kronoberg har lämnat synpunkter ur ett mellankommunalt hänseende på
planförslaget till ny översiktsplan för Värnamo kommun. Länsstyrelsen ser positivt till att
mellankommunala frågor behandlas i ett eget avsnitt och att man i kartor i planförslaget redovisar
företeelser över den egna kommungränsen vilket sätter kommunen i ett större sammanhang.
Länsstyrelsen önskar att planförslaget avseende LIS‐ område vid Bolmen kompletteras med en
motivering varför det föreligger en liten risk för att vattenkvalitén i Bolmen skulle påverkas av en
exploatering i utpekat LIS‐område. Avloppsfrågan bör uppmärksammas.
Länsstyrelsen upplyser kommunen om att Bolmen är råvattentäkt för 16 kommuner i Skåne och
vidare att det föreligger ett riksintresse för vindkraft i Alvesta kommun som följer länsgränsen till
Värnamo.
Länsstyrelsen i Kronoberg menar att planförslaget skull kunna kompletteras avseende värdefull
natur. Det finns värdefulla lövskogsområde vid Bolmen och Vidöstern som går över kommungränsen
till Ljungby.
Kommentar: Planförslaget kompletteras i enlighet med länsstyrelsen synpunkt över LIS‐området invid
Bolmen.
Då kommunen vid planens framtagande saknade relevant och aktuellt underlag för värdefull natur
kommer inte planen att kompletteras med de lövskogsområden som länsstyrelsen hänvisar till.
Planförslaget har dock kompletterats med ett ställningstagande att kommunen ska ta fram en
Naturmiljöplan utifrån den regionala Grön handlingsplan där bland annat kommunens gröna
värdekärnor avseende lövskog kommer framgå.
Planen kompletteras med information kring Bolmen som råvattentäkt samt kring värdefull natur vid
Bolmen och Vidöstern.
Trafikverket ser positivt till att kommunen har upprättat en ny översiktsplan. Trafikverket framför
synpunkten att planförslaget bör kompletteras med det av Trafikverket och länsplansupprättarna
utpekade funktionellt prioriterat vägnät som förutom riksintressen för väg också utgörs av väg 151,
väg 152, väg 153 och väg 846. Framkomligheten för den regionala gods‐ kollektiv‐ och persontrafik
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för dessa vägar ska värnas. Åtgärder som har en negativ påverkan på den nationella och regionala
framkomligheten, som till exempel anslutningar ska minimeras.
Trafikverket upplyser vidare kommunen om att Värnamo är berörd av MSA‐ytorna för Växjö och
Jönköpings flygplatser. Berörda flygplatser, Försvarsmakten och Luftfartsverket ska höras vid
planering av höga byggnader eller andra anläggningar. I de fall det förekommer behov av
flyghinderanalys ska en sådan genomföras och skickas till berörda flygplatser.
Trafikverket önskar att planförslaget kompletteras med information om den nationella, regionala
transportplanerna. Trafikverket upplyser vidare att om staten ska finansiera åtgärder som föreslås i
planförslaget ska dessa finnas med i nationell eller regional plan. Vidare önskar man att kommunen i
planförslaget redogör för de åtgärder som förekommer i den regionala och nationella planen
avseende kommunen.
Dessa åtgärder är, förbifart Bor finns med i den regionala planen och arbetet med vägplan är
uppstartat, HNJ‐banan norrut från Värnamo mot Vaggeryd för att höja kapacitet och hastighet. I den
föreslagna planen för 2018‐2029 har dessa åtgärder kompletteras med väg 27, sträckan mellan E:4an
och förbifart Bor samt väg 27 delen Bredaryd‐Anderstorp, det finns också nämnt en ökad satsning på
banan mot Jönköping/Nässjö med elektrifiering och ny sträckning in mot Jönköping vilket förbättrar
möjligheten till hållbar pendling. Trafikverket upplyser kommunen om att den regionala
cykelstrategin för Jönköpings län är antagen. Tre sammanhängande stråk pekas ut i länet varav
sträckan Gislaved/Smålandsstenar Värnamo Bor berör Värnamo kommun, en åtgärdsvalsstudie ska
tas fram för sträckan.
Angående det framtida riksintresset för HHJ sträckan Jönköping Malmö upplyser trafikverket
kommunen om att det först är då det finns en beslutad utredning och vald korridor för åtgärden,
vilken ligger till grund för precisering av riksintresset, som åtgärden får statusen planerad
kommunikationsanläggning av riksintresse och kan hävdas som riksintresse. Trafikverket genomför
för närvarande en åtgärdsvalsstudie gällande den för kommunen aktuella sträckan som förväntas bli
klar 2018 och som utgör underlag för den nationella infrastrukturplanen 2018‐2029.
Trafikverket anser att kommunens mer principiella hållning för lokalisering av ny station och
järnvägsdragning är att föredra. I planförslaget behöver det förtydligas vad som är kommunens
förslag för den framtida stationen och höghastighetsjärnvägen samt Trafikverkets planeringsläge, ‐
att varken sträckning eller stationsläge är beslutat. Trafikverket rekommenderar kommunen att
tillämpa en försiktighetsprincip vid fortsatt planläggning, lovgivande och byggnation av stora
anläggningar som kan påverka/försvåra en utbyggnad av den framtida järnvägen.
Trafikverket ser positivt till förtätning och utveckling av och kring stationsområdet i Värnamo stad
vilket en utlokalisering av rangergård skulle kunna innebära.
Planförslaget bör kompletteras med ett ställningstagande kring viktiga regional målpunkter som
lasarettet och resecentrum.
Trafikverket informerar kommunen om att man är restriktiv till nya anslutningar för framför allt
större vägar och funktionellt prioriterade vägar vid förändring. Trafikverket vill därav framföra
betydelse att planförslaget lyfter innebörden av tätortbandet för väg 27 samt för väg 606 som på
grund av rådande bebyggelsetryck fått en ändrad användning.
I vidare trafikplanering och fördjupning av översiktsplanen önskar även Trafikverket att kommunen
lyfter kapaciteten i cirkulationsplatserna på väg 27 förbi Värnamo/Bredasten – hur korsningar mellan
de kommunala och statliga vägarna kapacitetsmässigt ska klara trafikutvecklingen i olika scenarion.
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Trafikverket upplyser kommunen att man är mycket restriktiv när det gäller ny exploatering intill
större vägar och järnvägar. För Järnvägar gäller generellt byggnadsfri zon på 30 meter från spårmitt.
För ytor där människor vistas tillfälligt (exempelvis parkering och garage) kan ett avstånd på 15 meter
från spårmitt godtas. Utmed statlig väg gäller ett generellt byggnadsfritt avstånd på 12 m.
Länsstyrelsen har även beslutat om att utöka detta avstånd för vägarna E4 och delar av väg 27 till 50
meter och för övriga delar av väg 27 och vägarna 25,127,151 och 153 till 30 m. Kartan i planförslaget
som redogör för dessa avstånd bör kompletteras.
Trafikverket upplyser kommunen om att man i fortsatt planering avseende vindkraftsetablering bör
ske i samråd med Trafikverket.
Järnvägs‐ och vägtrafik ger upphov till buller och vibrationer. Trafikverket anser att det bör framgå i
planen att en god ljudnivå i första hand uppnås genom samhällsplanering i form av lokalisering och
utformning av bebyggelse och inte genom skyddsåtgärder.
Kommentar: Kommunen hörsammar de upplysningar som Trafikverket ger i sitt yttrande.
Planförslaget justeras och den av kommunen preciserade lokaliseringen av höghastighetsjärnvägen
med tillhörande station kommer avlägsnas. Planförslaget förtydligas för vad som i planförslaget
utgör kommunens ställning för höghastighetsjärnvägen och vad som är trafikverkets ställning i
frågan. Planförslaget ses även över avseende vilket läge Trafikverket befinner sig avseende deras
arbete.
Planförslaget kompletteras med följande:






En redogörelse över det funktionellt prioriterade vägnätet och vilka vägar som omfattas av
detta.
Information kring att Luftfartsverket, Försvarsmakten samt berörda flygplatser ska samrådas
med vid planering av höga byggnader och anläggningar samt att hindersanalyser ska tas
fram vid behov.
Ställningstagande kring viktiga regional målpunkter som lasarettet och resecentrum.
Information kring de nationella och regionala transportplanernas innehåll samt den regionala
cykelstrategin som är antagen.

Kartan som redogör för byggnadsfrizon ses över i enlighet med synpunkt.
Planförslaget justeras avseende planförslagets konsekvens av den föreslagna bebyggelsestratgin, det
i planförslaget kallade tätortbandet längsmed väg 27. Ställningstaganden justeras och text.
Avseende Trafikverket synpunkt att det av planen bör framgå att en god ljudnivå i första hand uppnås
genom samhällsplanering ämnas planförslaget justeras med ett ställningstagande kring buller, med
följande ställningstagande, ”Kommunen ska i planering och lovgivande verka för att inga nya
bullerstörda bostäder eller byggnader där människor stadigvarande visats tillkommer. Kommunen
ska minst utgå från rådande lagstiftning, riktlinjer och vägledning för buller och ha som ambition att
inte bara uppfylla denna utan överträffa den.”
Ljungby kommun ser positivt till att Värnamo vill verka för en regionsförstorning och ett ökat
kollektivt resande mellan kommunerna. Ljungby kommun påtalar att Bergåsen anläggning är av
riksintresse för dricksvattenförsörjning även för Ljungby kommun då den utgör reservvattentäkt för
Ljungby tätort. Ljungby påtalar även det mellankommunala intresset vad gäller den planerade
höghastighetsjärnvägen.
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Kommentar: Planeringsunderlaget kompletteras avseende riksintresset för dricksvatten Bergåsen i
enlighet med synpunkt. Planförslaget redogör för den mellankommunala betydelsen av HHJ
etablering med följande ställningstagande, Kommunen ska vid planering och exploatering verka för
förbättrade och ökade anslutningsmöjligheter till höghastighetsjärnvägen. Nationell‐, regional‐ och
lokaltrafik ska effektivt ansluta ny station. Mellankommunala anslutningsmöjligheter samt gång‐ och
cykelvägar och lokal kollektivtrafik ska särskilt beaktas.
Vaggeryds kommun håller med Värnamo om betydelsen av att verka för förbättrad kommunikation
med kollektivtrafik mellan Växjö‐Värnamo och Jönköping samt att aktivt arbeta för att kapacitet och
standard höjs på järnvägssträckan mellan Halmstad‐Värnamo‐Nässjö.
Kommentar: Kommunen har ingen kommentar.

14.

Planen efter samrådet

Följande kapitel redogör för sammanfattningar av vilka revideringar som samrådet har medfört på
planförslag, planeringsunderlag och konsekvensbeskrivning. Kapitlet beskriver huvuddragen av de
mer betydande revideringarna som kommunen har valt att göra inför att planen ställs ut för
utställning.

14.1 Större förändringar i planförslaget
Revideringarna för planförslaget beskrivs i enlighet med planförslagets indelning i de fyra
fokusområdena; Attraktiv kommun, Goda kommunikationer, Utveckla mark och vattenresurser och
Hållbar näringslivsutveckling.
Efter samrådet har de initiala kapitlen kring kommunens utmaningar och möjligheter flyttats till
planeringsunderlaget. Åtgärden görs i syfte att minska planförslagets omfattning och öka läsbarheten
av dokumentet genom att renodla vad som faktiskt utgör kommunens ställning i den fysiska
planeringen till planförslaget.
I syfte att minska antalet ställningstaganden och därmed tillskapa ett mer spetsigt planverktyg så har
ställningstaganden med en svag koppling till fysisk planering tagits bort. Likaså har
ställningstaganden med liknande budskap fast på olika platser i planen avlägsnats.
Ställningstaganden har även i viss utsträckning kompletterats med att redogöra för hur kommunen
ämnar verka för att uppfylla ställningstagandet och i andra fall avlägsnats.
Målbilden har justerats bland annat i enlighet med det nya ställningstagandet kring en
landsbygdslinje.

14.1.1 Attraktiv kommun
Planen har korrigerats avseende prioriteringen av arbetet med att ta fram fördjupningar av
översiktsplanen. Arbetet med att ta fram en fördjupning för landsbygden har prioriterats upp.
Prioriteringen har även tydliggjorts ställningstaganden.
Planförslaget har kompletterats med ett ställningstagande för landsbygdslinjen. Ställningstagandet
ska ses som en mer långsiktig strategi för utvecklingen av landsbygden. Under planperioden ska
kommunen framförallt avseende kommunikationer och service verka för stråkets utveckling.
Landsbygdsområdena har lyfts ur planförslaget samtidigt som tätortbandet och ställningstagandet
om att kommunen ser positivt till kompletteringar av befintliga bebyggelsegrupper i tätortbandet
ligger kvar. Mer specifika utpekande kommer istället att göras i vidare planering, fördjupning av
översiktsplanen för landsbygden.
46

Planeringsstrategin för LIS(landsbygdsutveckling i strandnära lägen) och de där till hörande LIS‐
områdena har omvandlats till ett tematiskt tillägg till översiktsplanen i syfte att öka läsbarheten av
översiktsplanen men även för att underlätta den vidare processen med så kallad rullande
översiktsplanering. Kvar i den kommunövergripande översiktsplanen återfinns en kort uppräkning
över vilka områden som omfattas av LIS samt de kommunala ställningstagandena för utpekande av
LIS‐områden.
Många av de mer detaljerade ställningstagandena för kulturmiljövård har flyttats till kommunens
Plan för kulturmiljön.
Alla för kommunen aktuella riksintresseområden för kulturmiljövård har lyfts in i planförslaget och
kommunen ger sin ställning för vart och ett av dessa.
Nya ställningstaganden











I syfte att slå vakt om stadens långsiktiga utveckling ska kommunen inom Värnamo stads
omland (ett avstånd av 3 km från nuvarande
tätortsutbredning) verka för att komplettering av samlad bebyggelse eller mer omfattande
ny bebyggelse sker med planläggning.
Kommunen ska vid lovgivning och planering verka för att andelen friyta ska vara godtagbar,
utifrån det geografiska läget samt exploateringsgrad med mera. Vad som utgör godtagbar
friyta ska i vidare planering, fördjupade översiktsplaner redogöras för vad för olika lägen i
kommunen utgör acceptabel andel friyta av bruttoytan.
Kommunen ska verka för att främja bosättning och bebyggelse på landsbygden, genom att i
översiktsplanen uppmuntra till kompletterande bebyggelse längs med tätortsbandet. I vidare
planering ska områden särskilt lämpade för småskalig bostadskompletteringar pekas ut.
Kommunen ska genom att verka för service och kommunikationer utmed den utpekade
landsbygdslinjen verka för en utveckling av landsbygden i kommunen.
Kommunen ska i vidare planering särskilt beakta behovet av boende för demenssjuka. En
grupp som i framtiden kommer bli större.
Kommunen ska i vidare planering verka för att den växande gruppen äldre som inte kräver
omsorg men trygghet samt viss service.
Kommunen ska verka för att ta fram ett relevant underlag som i vidare planering exempelvis
avseende trafik och friluftsliv ska kunna nyttjas för att uppmärksamma och verka för en
jämlik planering och i förlängningen fysisk utveckling.

Korrigeringar i mark‐ och vattenanvändningskartan
De utpekade landsbygdsområdena har tagits bort efter samrådet. Landsbygdslinjen redogörs för i
kartan.

14.1.2 Goda kommunikationer
I utställningshandlingen har den efterkommande trafikplanerings roll jämte översiktsplaneringen
klargjorts. Det är i efterföljande planering som strategier och prioriteringar ska beslutas för hur
kommunen ska uppnå målet om ett balanserat och ur flera aspekter hållbart trafiksystem. Målen för
trafikplaneringen redogör översiktsplanen för medan på vilket sätt ska klargöras i Plan för trafik.
Efter samrådet har landsbygdslinjen lagts till som kompletterande ställningstagande för
landsbygdsutveckling i kommunen. Ställningstagandet innebär att kommunen under planperioden
ska verka för förbättrade kommunikationer och service utefter stråket.

47

Planeringsstrategin, Ett balanserat trafiksystem har kompletterats med att även omfatta den centrala
kollektivtrafiken, stadstrafiken.
Planförslaget har efter samrådet justerats till att kommunen enbart vill verka för en utlokalisering av
den centralt belägna rangeringsverksamheten i Värnamo stad i syfte att frigöra mark. Kommunen tar
inte ställning för var en ny lokalisering bör äga rum utan lämnar frågan öppen.
Ställningstagandet i samrådshandlingen om att verka för att återuppta trafik på de före detta
stationerna i Hörle, Kärda och Horda har avlägsnat ur planförslaget.
Planförslaget kommer enbart redogöra för ett schematiskt läge för ny höghastighetsjärnvägsstation
och sträcka förbi Värnamo stad i enlighet med Trafikverkets synpunkt.
Ställningstaganden



Kommunen ska i vidare planering och i samverkan verka för utbyggnad och effektivisering av
kollektivtrafik för landsbygdslinjen, Nydala‐Värnamo‐Hånger‐Dannäs
Kommunen ska i fortsatt planering och exploatering verka för att
dagens rangeringsverksamhet i centrala Värnamo stad utlokaliseras till ett läge inom eller
utanför kommunen.

Korrigeringar i mark‐ och vattenanvändningskartan
Symbolen för en utlokaliserad rangeringsverksamhet till läge norr om staden tas bort och ersätts
med en schematisk pil. Landsbygdslinjen i hänseende att verka för förbättrade kommunikationer
läggs till i kartan. Likaså ersätts den preliminära järnvägssträckan för HHJ med schematiska pilar.

14.1.2 Utveckla mark och vattenresurser
Planeringsstrategin Fokus på återvinning har strukits och ställningstaganden för avfall har flyttats till
planeringsstrategin för Långsiktig och hållbar teknisk försörjning.
Vindkraft har flyttat ut ur planeringsstrategin Kommun med fokus på förnyelsebar energi och
hanteras nu under den nya planeringsstrategin Kommun med plats för vindkraft.
Tysta områden har flyttats från planeringsstrategin, Miljö och hälsosäker kommun till strategin,
Naturmiljö som resurs. Syftestesten avseende tysta områden har kompletterats och innebörden av
tysta områden har förtydligats. Kommunens syfte med utpekandet är inte att ”lägga en död hand”
över de utpekade områdena. Snarare ser kommunen en utvecklingspotential som man vill värna och
verka för, framförallt ur ett folkhälso‐, rekreations‐ och besöksnäringsperspektiv. Tysta områden
utgör en betydelsefull resurs för kommunen.
Samtliga riksintressena för naturmiljö och friluftsliv har lyfts in i planförslaget och hanteras i tabeller
under planeringsstrategin Naturmiljö som resurs.
Nya ställningstaganden




Kommunen ska ha en plan för naturmiljön som redogör för med vilka strategier och
prioriteringar som kommunen ska utveckla och värna naturmiljön. Planen ska redogöra för
lokaliseringen av kommunens värdekärnor och gröna stråk och dessa ska ligga till grund för
vidare kommunal fysisk planering och lovgivande.
Kommunen ska i planering och lovgivande verka för att inga nya bullerstörda bostäder eller
byggnader där människor stadigvarande ska vistas tillkommer. Kommunen ska minst utgå
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från rådande lagstiftning, riktlinjer och vägledning för buller och ha som ambition att inte
bara uppfylla denna utan överträffa den.
Jordbruksmark får endast tas i anspråk om det behövs för att tillgodose ett väsentligt
samhällsintresse och om detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt
tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.
Vid intressekonflikter i lägen av betydelse för centralortens utveckling ska stadsutveckling
där markändamålet avser bostadsändamål eller allmännyttig anläggning för infrastruktur och
service, vara ett vägande skäl i övervägandet för att ianspråksta jordbruksmark om alternativ
lokalisering saknas.
Vid förvaltningen av kommunens jordbruksmark ska kommunen verka för att marken brukas
hållbart med ekologiska produktionsmetoder. Vid nyteckning av arrendeavtal bör förtur ges
till brukare som åtar sig att bruka marken hållbart.
Kommunen ska i planering och lovgivande verka för att ny bebyggelse inte tillåts där rening
av spillvatten inte kan lösas ur ett miljö‐ och hälsosynpunkt tillfredsställande sätt.
Värnamo kommun ska i planering och lovgivande verka för att bebyggelse utanför
kommunala verksamhetsområden om möjligt ansluts till det kommunala avloppsnätet. I
områden där kommunalt VA saknas ska enskilda avloppsanläggningar utföras efter
anvisningar från kommunen.

Korrigeringar i mark‐ och vattenanvändningskartan
Kartan har reviderats och redogör i utställningshandlingen enbart för de explicita ställningstaganden
som kommunen gör i planförslaget avseende mark‐ och vattenanvändningen. Övriga
ställningstaganden kring bland annat risker redogörs för i syftestexten med kartor. Detta innebär att
det i utställningshandlingen enbart förkommer en mark‐ och vattenanvändningskarta.

14.1.3 Hållbar näringslivsutveckling
För fokusområdet Hållbar näringslivsutveckling har enbart små revideringar gjorts inför utställningen.
Planeringsstrategin Livsarenan Värnamo kommun, har förtydligats med fler ställningstaganden för att
klargöra näringslivets roll i att uppnå den kommunala visionen. Ställningstaganden har lagts till som
redogör för hur kommunen avser genom fysisk planering att verka för fler arbetsplatser för att uppnå
visionen om 40 000 invånare till 2035.
Ställningstaganden





Kommunen ska ha en plan för näringslivsutvecklingen som ska tas fram i samverkan med
kommunens näringslivsbolag. Planen ska sätta ramarna och redogöra för prioriteringar inom
kommunens arbete med näringslivsutveckling med utgångspunkt i kommunens vision för
befolkningsutveckling.
Värnamo kommun ska vara en part som bidrar till företagens utveckling och tillväxt bland
annat genom att öka utbudet av mark och lokaler i kommunen.
Kommunen ska aktivt och i samverkan verka för att utlokalisera centralt belägna, störande
verksamheter till bättre lämpad lokalisering. I syfte att möjliggöra för dessa företags fortsatta
utveckling i kommunen samt för att möjliggöra för centralt belägen bostadsbyggnation och
för det centrala läget, bättre lämpade etableringar av verksamheter.

Korrigeringar i mark‐ och vattenanvändningskartan
Inga större revideringar har gjorts i kartan inför utställningen.
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14.2 Större förändringar i planeringsunderlaget
Till planeringsunderlagets inledande kapitel har det som tidigare utgjorde planförslagets inledning,
Utmaningar och möjligheter flyttats. Planeringsunderlaget har efter samrådet kompletterats med att
utöver de underlag med en geografisk koppling till kommunen även redovisa övriga utgångspunkter,
förutsättningar som inverkar på den fysiska planeringen i kommunen såsom, ‐ nationella mål och
kommunens politiska målsättningar, ‐ tvärsektoriella hållbarhetsfrågor såsom integration jämlikhet
och tillgänglighet, framtidsbedömningar, befolkningsprognos och statistik samt hur kommunen
påverkas och inverkar i ett regionalt, nationellt och internationellt sammanhang.
Utöver denna större revidering har planeringsunderlaget setts över avseende uppdaterad
befolkningsstatistik, vissa mellankommunala intressen har lagts till, korrigeringar avseende
information kring vägar samt så har ett riksintresseområde avseende naturvård som inte redogjorts
för i samrådshandlingen lagts till.

14.3 Större förändringar i konsekvensbeskrivningen
Konsekvensbeskrivningen har sedan samrådet reviderats främst utifrån förutsättningen att
kommunen har valt att ta fram en tematisk översiktsplan för LIS, landsbygdsutveckling i strandnära
läge. En utökad och för frågan specifik konsekvensbeskrivningen har i utställningshandlingen bilagds
den ordinarie konsekvensbeskrivningen för översiktsplanen. LIS som konsekvens redogörs utöver
detta även generellt i konsekvensbeskrivningen för den kommunövergripande översiktsplanen.
Ställningstagandet kring landsbygdslinjen som planförslaget efter samrådet har kompletterats med
har arbetats in i konsekvensbeskrivningen. Landsbygdslinjen mildrar konsekvenserna av vad
samrådets konsekvensbeskrivning redogjorde som potentiell konsekvens av ställningstagandet kring
tätortbandet, en utarmning av landsbygden.

15.

Bilaga

Länsstyrelsen i Jönköping län, samrådsyttrande Dnr. 12.2895212
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Del 1: Förutsättningar
1. Inledning
Syfte
Syftet med denna TÖP är att genom utpekande av
LIS-områden verka för att kommunens landsbygd
kan stärkas. Syftet är också att planen tillsammans
med kommunens översiktsplan, -Mitt Värnamo 2035
ska utgöra underlag och vägledning för framtida
hantering av strandskyddsfrågan kring LIS. Genom
att verka för nya bostäder i attraktiva lägen kan
underlaget för att driva lokala förskolor och skolor
öka, samt möjligheten att bistå med allmän service
och goda kommunikationer. Nya bostäder skapar
också underlag för det lokala näringslivet att stanna
kvar och utvecklas på landsbygdsorten när
arbetskraften i närområdet ökar. Marken där
LIS-områdena finns utpekade på ägs av flera olik
fastighetsägare. Det är helt upp till respektive fastighetsägare att välja om kommunens utpekning ska
leda till vidare utredning och senare förverkligande.
”Det är helt upp till respektive fastighetsägare att
välja om kommunens utpekning ska leda till vidare
utredning och senare förverkligande”
Genom att verka för en levande och stärkt landsbygd
bidras det till att uppfylla kommunens mål om att
växa till 40.000 invånare år 2035. Även om stora
delar av tillkommande invånare kommer bosätta sig
i centralorten Värnamo så har kommunen ambitioner
att bland annat genom LIS-områden verka för en
spridning av befolkningstillväxten även till
landsbygden.
Läshänvisning
Planen är uppdelad i två huvuddelar. Första delen
behandlar de förutsättningar som krävs för att i
planen införa ett område för landsbygdsutveckling i
strandnära läge (hädanefter benämnt LIS-område).
Lagförfattaren, olika intressen och inte minst
kommunens geologiska, miljömässiga och tekniska
förutsättningar sätter ramar för hur och varför ett
område pekas ut.
Del två redovisar kommunens utpekade områden i
karta och text samt visar på hur statliga, regionala
och kommunala förutsättningar uppfylls för
respektive område.

Tematiskt tillägg till översiktsplan (TÖP)
Alla kommuner ska enligt lag har en aktuell
översiktsplan som täcker kommunens yta. Genom
översiktsplanen redovisar kommunen för de
bedömningar och ställningstaganden som gjorts
gällande mark- och vattenanvändning samt hur
bebyggelse skall utvecklas under en viss tidsperiod.
Planen ska aktualiseras under varje mandatperiod.
Värnamo kommun har som ambition att anta en ny
översiktsplan (Mitt Värnamo 2035) under 2019.
Denna översiktsplan behandlar inte LIS-områden i
mer än ett par ställningstaganden. Därför
kompletteras med ett större underlag för
LIS-utpekandet i ett tematiskt tillägg till
översiktsplanen (hädanefter benämnt TÖP).
TÖP:en ska redovisa kommunens utpekning av
områden och de förutsättningar som finns för dessa.
Planen ersätter den tidigare framtagna LIS-rapporten
(2016-01-07, Dnr 12.2884.200) samt kompletterar
med den information som samråtts kring under
översiktsplanens samrådstid.
Arbetets organisation
Samhällsbyggnadsförvaltningen har ansvarat för
framtagandet av denna TÖP och kommer
fortsättningsvis ansvara för att uppdatera och
revidera planen under kommande mandatperiod(er).
Arbetet med att peka ut LIS-områden har skett i
samband med framtagandet av översiktsplanen Mitt
Värnamo 2035. Fram till och med samrådsskedet var
LIS-utpekanden en del av planen men då läsbarheten
av översiktsplanen och tydligheten av
LIS-utpekanden blev lidande togs beslut att inför
planens utställning ta fram en separat TÖP med
utgångspunkt från det material som redan samråtts
kring. TÖP:en är alltså en sammanslagning av
tidigare LIS-rapport och det material som
redovisades för i planförslag och planeringsunderlag
under samrådet kring planförslaget till ny
översiktsplan, Mitt Värnamo 2035. Konsekvenserna
av TÖP kommer även fortsättningsvis att redogöras
för i den till översiktsplanen hörande
konsekvensbeskrivning.
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2. Strandskydd

Vad gäller?
Sveriges sjöar och vattendrag skyddas generellt
av strandskyddslagstiftningen -100 meter upp mot
land och 100 meter ut i vattnet från strandlinjen.
Strandskyddsområdet kan utökas upp till 300 meter
om området bedöms ha särskilt höga naturvärden,
vara viktiga för tätortsnära rekreation eller ha stor
betydelse för friluftslivet. I Värnamo kommun gäller
utökat strandskydd på 200 meter för sjöarna;
- Bolmen
- Hindsen
- Vidöstern

Generellt strandskydd
utökat max 300 m

100 m

100 m

Strandskyddets syfte är att långsiktigt trygga
allmänhetens tillgång till strandområden.
Strandskyddet verkar också för att bevara goda livsmiljöer för djur- och växter om lever i
strandmiljöer. Strandskyddet regleras i Miljöbalkens
7 kapitel. Inom strandskyddet får man inte ändra
förutsättningarna för naturvärdena på något sätt.
Detta innebär bland annat att byggnader eller
verksamhet inte får uppföras eller genomföras utan
att dispens har givits av kommunen eller
länsstyrelsen.
Dispens från strandskyddsreglerna kan dock bara ges
om det inte på verkar friluftslivet eller växt- och
djurlivet på ett negativt sätt. Ett område mellan tomten och sjökanten skall därav alltid finnas kvar som
är tillgängligt för allmänheten, fri passage. Detta
innebär att inga fastigheter med tomtplats ner till
vattnet kommer kunna bildas inom ett LIS-område.
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Fri passage

utökat max 300 m

Dispens från strandskyddet

Dispens inom ett LIS-område

Strandskydd kan upphävas /ges dispens från om det
föreligger särskilt skäl för detta. Kommunen kan
genom detaljplaneinstrumentet upphäva
strandskyddet inom detaljplanens område.
Strandskyddet ses då som upphävt tills dess att ny
detaljplan för samma område arbetas fram.

Bortsett från de sex ovanstående skälen att ge
dispens från strandskyddet finns det även sedan 2009
en möjlighet för kommunen att ge dispens utifrån det
särskilda skälet att ett område är ett LIS-område. För
att ett område ska kunna bli ett sådant LIS-område
måste detta finnas upptaget och beslutats i
kommunens översiktsplan.

Kommunen kan också genom förhandsbesked eller
bygglov ge dispens för ett visst område.
För att kommunen ska kunna ge dispens från eller
upphäva strandskyddet måste det finnas särskilda
skäl för detta. Enligt miljöbalken (7 kap §18c) får
som särskilda skäl vid prövningen endast beaktas om
det område som upphävandet eller dispensen avser:
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att
det saknar betydelse för strandskyddets syften,
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet
eller annan exploatering är väl avskilt från området
närmast strandlinjen,
3. behövs för en anläggning som för sin funktion
måste ligga vid vattnet och behovet inte kan
tillgodoses utanför området,
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet
och utvidgningen inte kan genomföras utanför
området,
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett
angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses
utanför området, eller
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat
mycket angeläget intresse.

Kommunens översiktsplan ska vara rådgivande vid
prövning av dispensärenden eller upphävande av
strandskydd inom ett LIS-område. I en dylikt
område kan som särskilt skäl för att få dispens för
byggnad eller åtgärder beaktas om ett strandnära
läge för åtgärden bidrar till utvecklingen av
landsbygden.
I 18 d § finns bestämmelser om vad man får beakta
som särskilda skäl, om prövningen gäller ett sådant
område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen
som avses i 18 e §. Lag (2009:532).
1. området är lämpligt för utvecklingen
av landsbygden
2. området är av ett sådant slag och har en sådan
begränsad omfattning att strandskyddets syften
fortfarande tillgodoses långsiktigt.
3. området har endast en liten betydelse för att
tillgodose strandskyddets syften i eller i närhet av
tätorter.
När prövningen gäller en dispens för en- eller
tvåbostadshus med tillhörande
komplementbyggnader och andra åtgärder får man i
stället beakta om huset eller husen avses uppföras i
anslutning till befintligt bostadshus. För bostadshus
är det särskilda skälet alltså utformat på ett annat
sätt.
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3. Förutsättningar för LIS i Värnamo kommun

Villkor för LIS-område

Övriga aspekter att ta hänsyn till

Värnamo kommun har sammanställt 5 villkor
utifrån strandskyddsregler och regionala riktlinjer
för LIS-utpekande. Dessa villkor belyser vad som
måste beaktas och vad kommunen anser är viktigt
att prioritera vid urval av LIS-områden. För att ett
strandskyddat område ska kunna bli aktuellt som
LIS-område i kommunen måste alla villkor vara
uppfyllda,

- En TÖP är inte är juridiskt bindande och kan därför
inte garantera genomförandet av ett
utpekat LIS-område. Planen ger ramen för hur och
skapar möjligheten att utveckla, men det är upp till
den enskilde fastighetsägaren att bedöma om en
prövning skall genomföras.

1. Hänsyn skall tas till att bevara kommunens
mångfald av stränder utifrån natur-, kultur-, och
rekreationsvärden
2. Utvecklingen får inte medföra att allmänrättslig
mark vid strand blir mindre tillgänglig.
3. Utvecklingen ska bidra till skydd av befintliga
djur- och naturvärden.
4. Utvecklingen ska bidra till att stärka och utveckla
landsbygden.
5. Utvecklingen ska ske där befintlig bebyggelse och
strukturer kan kompletteras.
Varje LIS-område som pekas ut ska alltid uppfylla
uppställda lagkrav i miljöbalken samt i plan- och
bygglagen vars huvudsakliga innebörd är att
utveckling i dessa LIS-områden inte får ha negativ
inverkan på strandskyddets syften.
Utöver villkoren önskar kommunen även i sin
översiktsplanering att LIS-områdena uppfyller något
av de tre ställningstaganden för LIS-områden som
översiktsplanen ställer upp (se rubrik ÖP, -Mitt
Värnamo 2035) .

- Grupper av hus ska prövas med detaljplan vilket
bland annat ger förutsättning att lösa vatten- och
avloppsförsörjning, säkra fri passage för allmänheten
och möjliggöra för gemensamma bad- och
båtbryggor.
- Enstaka en- och tvåbostadshus tillåts enligt
lagstiftningen endast i anslutning till befintlig
bebyggelse i enlighet med bestämmelserna i
miljöbalken. Kompletterande underlag kan
komma att krävas för exploatering såsom
naturvärdesinventering, VA-utredning,
geoteknisk utredning med mera.
ÖP, - Mitt Värnamo 2035
Översiktsplan, Mitt Värnamo 2035 består av tre
olika delar, planförslag, planeringsunderlag och
konsekvensbeskrivning. I planförslaget återfinns
kommunens ställningstaganden för bland annat
LIS-områden, se nedan.
För kommunens bebyggelseutveckling redogör
kommunen i översiktsplanen för i huvudsak två
strategier. Tätortbandet -bebyggelseutvecklingen
ska i första hand styras till tätorterna utefter väg 27
för att möjliggöra för en utveckling av
kollektivtrafik, service och infrastruktu . Den
andra strategin är den så kallade landsbygdslinjen,
från Nydala i nordost, förbi Fryele till Värnamo via
Åminne och Hånger till Dannäs. För denna sträcka
ska kommunen verka för landsbygdsutveckling.
I planeringsunderlaget återfinns de
planeringsförutsättningar -allmänna intressen som
ligger till grund för all fysisk och strategisk
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planering i kommunen. I detta underlag återfinns
mer utvecklad och kompletterande information av
betydelse för kommunens arbete med LIS. Bland
annat kring vattenresurserna i kommunen, kring
teknisk försörjning, säkerhet och risk, näringsliv och
offentlig service, kommunikation samt information
kring de riksintressen som finns i kommunen.

ÖVERSIKTSPLAN

MITT VÄRNAMO 2035

Konsekvensbeskrivning redogör även för TÖP:n
och de LIS-områden som pekas ut här då dessa två
planer tagits fram parallellt.
Värnamo kommuns översiktsplan pekar ut
kommunens ställningstagande för att arbetet med att
peka ut LIS-områden. Det första ställningstagandet
rör kommunens ambition att planlägga LIS-områden
för att bl a säkerställa en fri passage.

PLANFÖRSLAG
PLANERINGSUNDERLAG
KONSEKVENSBESKRIVNING

- Exploatering av ett LIS-område ska vid behov
före-gås av en detaljplan eller för enstaka
bebyggelse föregås av dispensprövning och bygglov,
för att säkerställa områdets lämplighet samt för att
säkerställa fri passage.
Kommunen har beslutat att följande tre
ställningstaganden redogör för kommunens ambition
för arbetet med utpekande av LIS-områden och att
åtminstone ett av dessa är uppfyllt vid utpekandet av
ett LIS-område.

ÖVERSIKTSPLAN

MITT VÄRNAMO 2035

PLANFÖRSLAG
PLANERINGSUNDERLAG
KONSEKVENSBESKRIVNING

- Kommunen ska verka för att exploatering inom
ett LIS-område bidrar till och värnar, utvecklar och
tillgängliggöra kulturhistoriska miljöer och naturmiljöer.
ÖVERSIKTSPLAN

MITT VÄRNAMO 2035

- Kommunen ska verka för att lokaliseringen av
LIS-områden sker inom kommunikationseffektivt
stråk.
- Kommunen ska verka för att LIS-områden
lokaliseras där befintligt vatten- och
avloppssystem kan förbättras eller kommunalt
vatten- och avloppsförsörjning kan ordnas.

PLANFÖRSLAG
PLANERINGSUNDERLAG
KONSEKVENSBESKRIVNING
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Landsbygdsdefinition
Vad som klassificeras som landsbygd har tidigare
definieratsav statlig myndighet, men idag sker detta
lokalt i varje kommun.
Glesbygdsverket (före detta statlig myndighet) har
vid definition av landsbygd och glesbygd, använt sig
av befolkningens tillgänglighet till större tätorter,
vilka kan antas ha en basservice och en viss storlek
på arbetsmarknaden. Glesbygdsverket har använt sig
av olika områdestyper; tätort, tätortsnära landsbygd
och glesbygd. En större tätort räknas som ort med
3000 invånare eller mer. Till dessa tätorter förs även
ett omland på fem minuters restid. Områden som
ligger 5-45 minuters restid med bil från dessa
tätorter benämns tätortsnära landsbygd.

resterande landområde i kommunen.
På grund av Värnamo stad lokalisering vid sjön
Vidösterns norra strand har bedömningen gjorts att
stadens omland bör förskjutas söderut för att även
omfatta Vidösterns västra och östra stränder ner mot
tätorterna Tånnö och Åminne. Ny bebyggelse eller
verksamhet bedöms här inte gynna
landsbygdsutvecklingen och ska därför undantas
möjligheten att utpekas som LIS-område

För att få ett vedertaget och hållbart utgångsläge har
Värnamo kommun valt att utgå från
glesbygdsverkets definition av omland men med
avståndsberäkning utifrån cykeln istället för bilen.
Trafikverket har i krav- och rådsdokumentet, VGU,
angett 30 km/h som dimensionerande hastighet för
cykelbanor av övergripande karaktär (Trafikverket
2015). I den nationella resevaneundersökningen,
Cyklandets utveckling i Sverige 1995-2014
genomförd av Trafikanalys och SIK (2015), visar
att genomsnittlig arbetsresa på cykel är 3,1 km för
åren 2011-2014. Med bakgrund av ovanstående
anser kommunen att cirka 3-5 km, vilket utgör ca
10-15 minuter cykelresa, från tätortsgräns bör utgöra
Värnamo stads omland och bör således undantas
begreppet landsbygd. Landsbygd i Värnamo
kommun bedöms således i avseendet
landsbygdsutveckling i strandnära lägen vara

10

Teckenförklaring
Värnamo stad och dess omland i enlighet
med landsbygdsdefinitionen för LIS

Karta som visar det geografiska område i kommunen som inte
omfattas av möjligheten att peka ut LIS-områden
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LIS utanför utpekade LIS-områden
Det är kommunens ställningstagande att områden i
strandskyddat läge utanför utpekade LIS-områden
i översiktsplanen som uppfyller de av kommunen
utsedda villkor och som verkar för kommunens
viljeinriktningar, efter utredning och med beslut ska
kunna införas i kommunens översiktsplan och
därmed bli LIS-områden.
Likaså ska LIS-område som vid vidare prövning
bedömts som icke lämpligt, efter en process utgå
som LIS-område ur översiktsplanen.
Eventuella framtida LIS-områden ska i enlighet med
gällande lagstiftning finnas upptagna och beslutade i
kommunens översiktsplan.
Det underlagsmaterial som krävs för att utse ett
nytt LIS-område ska i normalfallet tas fram av den
sökande.

För de områden som kan vara intressanta för
strandnära boende bör samarbete mellan berörda
kommuner äga rum. Värnamo kommun gränsar till
Gislaved, Vaggeryd, Gnosjö, Sävsjö, Ljungby och
Alvesta kommuner. För LIS-arbetet är det främst
Gislaved Ljungby och Alvesta kommuner som
berörs eller kan komma att beröras i framtiden.
Gislaveds kommun har i sin LIS-plan pekat ut
delar av Bolmen som LIS-område och Ljungby har
LIS-områden runt Bolmen, Flåren och Vidöstern.
Alvesta kommun har för närvarande inga
LIS-områden i anslutning till Värnamo men bland
annat sjön Rymmen utgör ett möjligt framtida behov av samverkan. Sjön Bolmen är ett viktigt
mellankommunalt intresse som Värnamo delar
med tre andra kommuner; Hylte, Gislaved, och
Ljungby, intressen för natur, besöksnäring, friluftsliv, fiske samt vattenförsörjning

Mellankommunala frågor
Kommungränser är administrativa gränser som
medborgare sällan tar hänsyn till. Service nyttjas där
det är mest tillgängligt eller där utbudet är som mest
attraktivt. Det är därför viktigt att man vid
LIS-utpekande är medveten om vad som finns på
andra sidan kommungränsen och ser möjligheten till
samverkan mellan kommunerna.
Påverkan på vattenmiljön från exploateringar vid
stränder i närheten av kommun-gränser påverkar
även vatten i andra kommuner vilket gör LIS-frågan
till en mellankommunal fråga.

Vaggeryd
Gnosjö
Gislaved

Sävsjö

Värnamo

Hylte
Ljungby

Alvesta

Illustration som visar de kommuner som Värnamo har mellankommunala intressen gemensamt med.
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4. Kommunens fysiska förutsättningar
Geoteknik, säkerhet och översvämning
I sin helhet tillhör Värnamo kommun det sydsvenska moränområdet. Morän är en osorterad jordart
bestående av allt från finkorniga fraktioner till sten
och block, en jordart som i huvudsak har goda
förutsättningar för byggnation. De östra delarna av
kommunen definieras främst av denna jordart medan
de västra präglas av flacka sandavlagringa . Genom
kommunen utefter Lagan och sjön Vidösterns
stränder förekommer områden med sorterade och
finare jordarter såsom lera vilket i samverkan med
exempelvis lutning och höga vattenstånd kan ge
upphov till erosion och skred. Byggnation utmed
Lagandalen bör därav ske med försiktighet. I
kommunen förekommer i stor utbredning områden
med torvavlagringar -olika former av myrmarker.
Dessa områden är inte lämplig för byggnation och
bör sparas bland annat för dess vattenhållande
egenskaper.

Teckenförklaring
Verksamhetsområde
Överföringsledning, avlopp
Överföringsledning, vatten
Planerad överföringsledning, avlopp
Planerad överföringsledning, vatten
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Teknisk försörjning

För strandnära bebyggelse finns det alltid en risk för
skador i samband med översvämningar. Kommunen
ska inte peka ut några LIS-områden i områden som
har stor risk för översvämning och verkar istället
för att låglänta marker kring sjöar och vattendrag
undantas från bebyggelse. Klimatförändringar med
bland annat mer frekvent extremt väder med perioder
av mycket nederbörd och höga vattenstånd bör även
beaktas.

LIS-områdena bör om möjligt placeras taktiskt i
närheten till befintliga kommunala
verksamhetsområden eller inom utredningsområden
för framtida utbyggnad för att i framtiden kunna
erbjuda kommunalt vatten och avlopp. Under tiden
ett område byggs upp, eller då områdena bedöms
ligga för långt ifrån kommunalt va-område kan
enskilda VA-anläggningar behöva göras och i första
hand gemensamhetsanläggningar vid planering av
större bebyggelsegrupper.

Andra risker som bör beaktas vid byggnation inom
LIS-områden är bland annat områden med hög
radonrisk och risker med bullerutsatta områden
(framför allt trafikbuller utmed större vägar och
järnvägar) Även risken för markföroreningar efter
gamla verksamheter utmed vattendrag är viktig att
beakta.

I kommunens VA-plan redogörs för större
bebyggelsegrupper i kommunen som i framtiden kan
komma att i enlighet med LAV( Lag om allmänna
vattentjänster) förses med kommunalt vatten och
avlopp. Dessa områden bör beaktas vid utpekande
av LIS-områden.

Vid planeringen av LIS-områden är det av väsentlig
vikt att säkerställa att planerad bebyggelse är säker
att genomföra och senare leva i. För att säkerställa
lämpligheten för bebyggelse ska i vidare utredningar säkerställas att marken är lämplig för planerad
bebyggelse.
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Kommunen har med överförningledning kopplat
samman bland annat de småort och
bebyggelsegrupper som föreligger utmed Vidösterns
stränder och arbetet pågår att koppla samman fler
bland annat flera av de större tätorterna utmed väg
27. Detta ger en ökad möjlighet att i framtiden förse
eventuell ny bebyggelse på landsbygden med
kommunalt vatten och avlopp.

TÖP: LANDSBYGDSUTVECKLING I STRANDNÄRA LÄGEN

Teckenförklaring
Skola/Omsorg
Service/Turism/Verksamhet

Teckenförklaring
De oranga sträckorna symboliserar kommunens busslinjer 2018
samt ett avstånd av cirka 1,5 km från busslinjens dragning.

Skola/Omsorg/Service/Verksamhet/Turism
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De lila symbolerna symboliserar tågsträckorna samt de tågstationer
som förekommer inom kommunen exklusive Värnamo stad och Rörstorps
stationer. Cirkeln symboliserar ett avstånd av cirka 3 km från stationen.
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Karta som redogör för var kommunal och privat service inom kommunen finns
och som skulle gagnas av en LIS-utveckling Cirklarna har en ungefärlig radie
om 3 km.

Service och besöksnäring
Service förekommer i störst grad i orterna utefter
väg 27, Rydaholm, Bor Värnamo Forsheda och
Bredaryd. I orterna finns skola, förskola, omso g
samt livsmedel- och drivmedelbutiker.
Skola/förskola förekommer även i Hånger, Lanna,
Åminne, Tånnö, Kärda, Fryele, Gällaryd. Högstadier
finns förutom i Värnamo stad även i Forsheda och
Bor.
I landsbygdssorterna Nydala, Hörle, Åminne och
Ohs förekommer det besöksnäringar med mer eller
mindre avgränsade besöksmål. Förutom dessa
förekommer tre större naturområden i kommunen
som är intressanta för besöksnäring och en
utveckling av denna. Bolmenbygden, sjön Rusken
samt Store mosse nationalpark.
Genom att verka för bland annat service- och
besöksnäringsutveckling på landsbygden och i
landsbygdssorterna kan kommunen bidra till att
verka för en levande landsbygd. För att gynna
Befintlig service bör ny bostadsbebyggelse
lokaliseras i anslutning till service eller inom ett nära
avstånd (ca 3 km).
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10km

Kommunikation
Värnamo kommuns kollektivtrafik utgörs av ett
system av tåg- och busstrafik. Att kunna resa med
annat än bilen till och från ett boende på
landsbygden är viktigt för att kunna skapa
attraktiva miljöer att bo och arbeta i. För flera av
kommunens landsbygdsorter finns det busstrafi
att tillgå, för de områden där busstrafiken inte finn
erbjuder kommunen så kallad anropsstyrd trafik
(närtrafik). Detta ger möjligheter för hela
kommunens invånare att resa.
För hållbar utveckling är ett betydelsefullt
kommunikationsmedel cykeln och därmed är
infrastruktur för cykeln viktig. I kommunen finns
idag cykelväg till stor del mellan Värnamo-Åminne,
Värnamo-Tånnö, Rydaholm söder ut samt Kärda
under väg 27. I
kommunens översiktsplan, Mitt Värnamo 2035
redogörs för kommunens ambition att verka för
cykelvägsutbyggnad framför allt utmed väg 27.
Genom att verka för att ny bostadsbebyggelse och
verksamheter har en nära koppling( ca 3 km) till det
befintliga kollektivtrafiksystemet kan kommune
också verka för att utveckla möjligheten att
effektivisera kollektivtrafiken.
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NYDALA

Natur, kultur och friluftslivsvärden
Rusken

FRYELE

HÖRLE

Värnamo kommun har ett rikt och varierande
landskap med skog, öppna marker, sjöar och
vattendrag. Olika former av våtmarker är vanligt
förekommande inom kommunen, men även större
sammanhängande jord- och skogsbruksmarker.

LANNA
Herrestadsjön

Hindsen

BREDARYD

OHS

VÄRNAMO

KÄRDA

FORSHEDA

GÄLLARYD

ÅMINNE

BOR

Vidöstern

TORSKINGE

Lången

TÅNNÖ

HÅNGER

Rymmen

Flåren

DANNÄS

Bolmen

Furen

HORDA

RYDAHOLM

Teckenförklaring
God ekologisk status
Måttlig ekologisk status
Otillfredsställande ekologisk status
Dålig ekologisk status

Vattenkvalité, miljökvalitetsnorm och vattenresurser
Kommunens vattenresurser i form av sjöar och
grundvattenförekomster är viktigt att beakta vid
planering av ny bebyggelse. Av speciell betydelse är
befintliga vattentäkter samt vattenskyddsområden.
Inom kommunen finns idag 12 stycken vattenskyddsområden.
Vid planläggning och byggnation ska alltid hänsyn
tas till hur vattenförekomster påverkas. Vattenförvaltningens uppställda miljökvalitetsnormer (MKN)
grundande på vattenförekomsternas ekologiska och
kemiska status ska beaktas och ingen åtgärd får göras
som kan inverka negativt på vattenförekomsternas
MKN. Den ekologiska statusen påverkas bland annat
av utsläpp av närsalter (övergödning/avloppsvatten)
Den kemiska statusen påverkas av andra typer av
föroreningar, exempelvis av dagvattenutsläpp.
Sjöar och vattendrag där miljökvalitetsnormen för
vatten inte uppfylls och kommunalt vatten och
avlopp inte bedöms vara realistiskt att införa är mindre lämpade för skapandet av LIS-områden.
LIS-områden i direkt anslutning till sjöar och
vattendrag som inte uppnår god ekologisk status till
följd av övergödning är endast lämpligt om
kommunalt vatten och avlopp kan ordnas. I samband
med detaljplaneläggning och/eller dispensgivning
ska det prövas så att åtgärden inte medför att MKN
för vatten överskrids.
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I delar av kommunen förekommer många områden
med kulturvärden, exempelvis i form av
kulturhistoriska industrimiljöer inom strandskyddat
läge. Kommunen har under 2018 tagit fram
styrdokumentet Plan för kulturmiljö som redogör
för kommunens vilja vid planering och byggnation
i miljöer av kulturhistoriskt värde. Till planen finns
en kommunal kulturmiljöinventering, Värt att värna
(2000) bilagd. Vid dispens och detaljplaneprövning
ska hänsyn tas till eventuella kulturmiljövärden samt
fornlämningar för enskilda områden.
Områden i kommunen med höga rekreativa värden
och friluftslivsvärden ska beaktas vid planering av
ny bebyggelse. Dessa områden sammanfaller ofta
med strandskyddade områden. Exempel på dessa
värden är vandringsleder, badplatser eller större
naturområden.
Det förekommer områden i kommunen med olika
former av områdesskydd såsom naturreservat som
regleras av miljöbalken. Dessa områden är i de flesta
fall olämpade för ny bebyggelse. Kultur- och
naturmiljöer som bedöms ha specifika, nationellt
värdefulla värden regleras som riksintresse för
kultur- och naturmiljövården. Inom Värnamo
kommun finns 17 områden utpekade som av
intresse för naturmiljövården samt 12 områden
utpekade som intressanta för kulturmiljövården.
Utöver dessa intressen finns även riksintressen för
friluftsliv, för vattenförsörjning, för fiske, för
vindbruk, för totalförsvaret samt för kommunikation.
Samtliga av dessa riksintressen sätter ramar för hur
och var ett LIS-område kan pekas ut.
Natura 2000-områden är riksintressen i enlighet med
det 4 kap i miljöbalken. Ingrepp får bara göras om
de inte påtagligt skadar områdenas natur- och
kulturvärden.

TÖP: LANDSBYGDSUTVECKLING I STRANDNÄRA LÄGEN

Övriga skyddade områden

Landskapsbild

I de områden som planeringsunderlaget för
översiktsplanen Mitt Värnamo 2035 redovisar ha
naturvärden ska kommunen vara restriktiv till att ge
dispens från strandskyddet. Detta gäller
exempelvis ängs- och betesmarker, våtmarker och
nyckelbiotoper. Även för de vattendrag och sjöar
som av länsstyrelsen är utpekade som värdefulla
vatten, på grund av höga värden för natur och fiske
ska beaktas vid planering och exploatering av ny
bebyggelse i strandskyddat läge.

Ny bebyggelse bör placeras med hänsyn till
landskapsbilden. Utblickar över landskap och
sjöområden bör bevaras. Vid planering och
exploatering av ny bebyggelse bör befintliga träd
och grupper av träd bevaras vid strandkanten för att
bevara landskapsbilden så intakt som möjligt vid
eventuell exploatering inom strandskyddat läge.

Kommunen har i enlighet med miljöbalkens 3 kap
en restriktiv ställning till att lokalisera ny bebyggelse i strandskyddat läge till jordbruksmark, särskilt
enstaka bostadsbebyggelse.
I kommunens nya kommunövergripande
översiktsplan (Mitt Värnamo 2035) tas ställning
kring lämpligheten för vindkraftsetablering på en rad
olika områden med konflikterande intressen. Bland
annat pekar planen på att områden inom 500 meter
från strandlinje på större sjöar inte är lämplig för
vindkraft. Planen pekar också på att inom områden
som inte pekats ut som känsliga för
vindkraftsetablering och som sammanfaller med en
storskalig enhetlig landskapstyp, ska ny bebyggelse
lokaliseras i närheten av befintlig bebyggelse. Detta
för att inte försvåra områdets förutsättningar för
vindkraftsetablering.

Om ny bebyggelse etableras i anslutning till befin lig bebyggelse, störs landskapsbilden mindre än om
helt nya områden tas i bruk. Genom att komplettera
redan befintliga områden istället för att ta nya i
bruka kan då också oexploaterade delar av strandlinjen bevaras.
I det öppna odlingslandskapet är det extra viktigt
för landskapsbilden att lokalisera ny bebyggelse vid
skogskanter, i anslutning till dungar, i bakkanten
av åkrar och ängar eller i anslutning till befintlig
bebyggelse.

BREDARYD

VÄRNAMO
FORSHEDA

BOR

RYDAHOLM

Teckenförklaring
Riksintresse kulturmiljövård
Riksintresse vindbruk
Riksintresse naturvård
Riksintresse fiske
Riksintresse friluftsvård
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Del 2: Utpekade områden

L.5
L.1

L.7

L.3

L.2

L.4
L.6

L.9
L.10
L.8
Berörd sjö/vattendrag

Ort/område som
främjas av tänkt
utveckling

Lämplig
användningsområde

ID
nummer

Herrestadsjön,
sydvästra stranden

Kärda

Bostäder och fritidshusbebyggelse, näringsliv
i form av besöksnäring.

L1

Herrestadsjön, sydöstra stranden

Kärda

Bostäder och fritidshusbebyggelse.

L2

Nästasjön,
västra stranden

Kärda

Bostäder

L3

Gunnen,
nordöstra stranden

Kärda

Bostäder

L4

Lagan,
söder om Hörle

Hörle, en viss del
Fryele.

Bostäder och besöksnäring.

L5

Lången,
nordvästra stranden

Gällaryd, till en
viss del Bor

Bostäder

L6

Rusken,
vid Ohs

Ohs

Bostäder

L7

Helgasjön,
nordöstra stranden

Rydaholm

Bostäder och fritidshusbebyggelse

L8

Södra Fyllen,
västra stranden

Dannäs samt till
viss del Hånger

Bostäder

L9

Bolmens nordöstra
strand, Stora och lilla
Gavlö.

Dannäs med
omgivningar samt
Bolmenbygden.

Bostäder, friluftsliv och näringsliv i form av
besöksnäring.

L10
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Orienteringskarta som redogör för läget av
de föreslagna LIS-områdena

LIS-förslaget som helhet
De utpekade LIS-områdena är i huvudsak placerade inom 1,5 km från väg med
kollektivtrafik. Två av de aktuella kollektivtrafiklinjerna är inte frekvent trafike de Värnamo-Dannäs och Värnamo-Ohs.
Linjen till Ohs är nedläggningshotat och
drivs idag i ett samarbete med kommunen
med förhoppning att finna en mer hållbar
lösning, en utveckling av närtrafiken.
Alla områden exklusive ett ligger inom 3
km från någon form av privat eller offentlig service som i och med en utveckling i
enlighet med LIS-förslaget skulle gynnas
av ny bebyggelse.

L.5
L.1
L.2

L.7

L.3
L.4
L.6

L.9
L.10

Hälften av de utpekade områdena ligger i
det stråk som man i kommunens nya översiktsplan (Mitt Värnamo 2035) pekar ut
som tätortbandet. Kommunen ska i planering och lovgivande verka för att bebyggelseutvecklingen i första hand styrs mot detta
stråk. Två av de utpekade områdena, Södra Kartan redogör för LIS-områden i förhållande till kommunens
Fyllen och Stora och Lilla Gavlö, ligger i
kommunikationsstråk med buss (orangea) och tåg med stationer
Ringarna visar var var skola/omsorg finns (sandfä g),
det stråk som översiktsplanen pekar ut som (mörklila).
och var service/turism/verksamhet finns (ljuslila). Ringarna har en
av betydelse för kommunens landsbygdsradie av 3 km och stråken en bredd på 3 km.
utveckling. I detta stråk vill kommunen
verka för förbättrade kommunikationer och
service. Stråket har en dragning utefter väg 127 från
Vrigstad till Nydala över Fryele till Värnamo och
Symbol för var och ett av de tre ställningstaganden
som kommunen avser verka för i sitt LIS-utpekande.
sedan via Åminne, Hånger, Dannäs vidare söderut
utmed väg 519 Ljungby kommun.
Orange cirkel symboliserar om en utveckling inom
0

Samtliga LIS-områden redovisas närmare på följande sidor. Varje område inleds med en motivering
för hur LIS-området uppfyller de ställningstaganden
som kommunen satt upp i översiktsplanen och hur
en exploatering skulle kunna inverka positivt på en
landsbygdsutveckling inom närområdet.
De tre ställningstagandena symboliseras med en
cirkel i grön, lila och orange färg (se höger).

L.8

±
5

10km

området skulle kunna leda till att natur och kulturvärden inom området tillgängliggörs för allmänheten
exempelvis genom att fri passage säkerställs.
Lila cirkel symboliserar om området föreligger i ett
kommunikationseffektivt stråk och därmed möjliggör
för ev ny verksamhet/boende inom området att nyttja/
resa kollektivt
Grön cirkel symboliserar ställningstagandet att
kommunen vill verka för att LIS-områden förläggs
till områden där kommunalt vatten och avlopp går att
ordna eller där man inom en framtid spår att området
kommer anslutas till kommunalt vatten och avlopp.
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L1. Herrestadsjön, sydvästra stranden
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L1. Herrestadsjön,
sydvästra stranden
Motivering

Kärda är den ort man med utpekande har för
avsikt att stödja. Kärda är beläget ca 7 km väster om
Värnamo stad och LIS-områden ligger ca 3,5 km
nordost om denna ort.
Kärda är en kyrkby med gamla anor. På orten finns
idag bl a bibliotek, skola och barnomsorg. I Kärda
bor ca 320 invånare. Ett antal småföretag finns i
Kärda; ML metallservice, AB bildemontering,
Värnamo automatsvarvning AB är några exempel.
Kärda IF är en aktiv fotbollsförening med ett division 5 fotbollslag. I Kärda finns också en aktiv
hembygdsförening.
Det utpekade LIS-området i Herrestad är i huvudsak
ett fritidshusområde där en tendens till
omvandling till permanentbebyggelse förekommer.
Idag är strandlinjen i stora delar privatiserad av
tomter och båtbryggor. Det förekommer en
besöksnäringsverksamhet inom det utpekade
området, Herrestad Gård, Säteri. Företaget erbjuder
bland annat vandrarhem, evenemang och servering.
En utveckling enligt planförslaget med
bostadsbebyggelse skulle ge ett ökat underlag för
befintlig o fentlig och kommersiell service i det
närbelägna samhället Kärda samt för bygdens
föreningsliv och fritidsaktiviteter.
En utveckling av attraktiv boendemöjligheter runt
Kärda skulle även innebära ökad
rekryteringsmöjlighet för det befintliga näringslivet
på orten. Utvecklingen skulle även gynna
besöksnäringen i området och ge en positiv
utveckling för friluftslivet runt Herrestadssjön då
utveckling skulle verka för att tillgängliggöra och
säkra naturmiljön och strandområdet.

Området förekommer i ett kommunikationseffektivt
stråk och en utveckling skulle gynna underlaget för
kollektivt resande utmed väg 27 och för en
byggnation av cykelväg mellan Kärda och Värnamo.
Området är ett utredningsområde för kommunalt VA
och området är beslutat att med överföringsledning
anslutas till kommunalt VA.

Möjligheter

För det utpekade LIS-området gör kommunen
bedömningen att lämplig markanvändning är
bostadsändamål och näringslivsverksamhet med
fokus på besöksnäring. Vid en utbyggnad enligt
förslaget bör den planerade gång- och cykelvägen
mellan Kärda och Värnamo realiseras.
LIS-området ger en möjlighet att styra upp den
befintliga bebyggelsen som idag främst består av
fritidshus och underlätta för en framtida omvandling
mot mer året-runt-boende i området.
Det är viktigt att, vid fortsatt exploatering i området,
tillskapa gemensamma anläggningar för exempelvis
båtläggningsplats och brygga. Detta skapar en bättre
tillgång till strandområdet, mötesplatser och
möjligheter för utveckling av besöksnäringen.
Vid en utbyggnad inom utpekat område ska avlopp
och dagvatten iordningställs så att inte recipienten
för områdets MKN påverkas negativt.
Det utpekade LIS-området är ca 20 ha stort och
skulle kunna möjliggöra för ca 25 st
kompletterade tomter samt en eventuell utveckling
av befintlig näringslivsverksamhet

19

Natur och kulturvärden

Herrestadssjön ingår i Lagans vattensystem. Flacka
stränder dominerar, men på den västra sidan
förekommer även branta stränder. Herrestadssjön är
4,2 km2 stor och har en strandlinje som är cirka 14,4
km lång. Sjön har en hög biologisk funktion, men
inga direkta raritetsvärden. Herrestadssjöns norra
strand berörs av flera olika former av
naturvärdesskydd, djur- och växtskyddsområde avseende fågelskydd, nationalpark och riksintresse för
naturvården. Herrestadsån som rinner genom
områdets södra del har högt naturvärde.
Naturmiljön består främst av blandskog och i delar
av öppen jordbruksmark. Herrestadssjön har bedömts
ha en god kemisk och en god ekologisk status och
inga tidundantag avseende sjöns MKN ges.
I LIS-området förekommer flera fornlämningar bland
annat minnesstenar, husgrund och boplats från
förhistorisk tid.

Geoteknik, säkerhet och översvämning

Sjön är belägen +160 meter över havet. Det
utpekade LIS-området förekommer mellan 5-10-15
meter över denna höjd vilket gör att området inte kan
anses översvämningskänsligt. Jordartslagret består i
huvudsak av morän och stundtals av berg i dagen och
bedöms översiktligt hållfast för exploatering.

20

Teknisk försörjning

Det utpekade området förekommer i delar inom ett
kommunalt utredningsområde för vatten och avlopp
vilket innebär att kommunen har för ambition att via
överföringsledning ansluta området till kommunalt
vatten och avlopp.

Kommunikation

Hållplats för skolskjuts finns i nära anslutning till
det utpekade LIS-området. Väg 27 finns ca 3 km
från området som trafikeras a , buss 202 som kör
sträckan Gislaved-Reftele-Värnamo. I närbelägna
tätorten Kärda passerar järnvägen mellan Halmstad
och Nässjö. I samband med VA-utbyggnaden finns
tankar på att även anlägga en gång- och cykelväg
mellan Värnamo och Kärda vilken skulle gynna en
utveckling i området.

TÖP: LANDSBYGDSUTVECKLING I STRANDNÄRA LÄGEN
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L2. Herrestadsjön, sydöstra stranden

0

!

200

LIS-sområden

Strandskydd

Fornlämning

Naturreservat

Fornlämningsomr.
Höjdkurva

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Kommungräns

!

!

!

!

!

!

!

!

Byggnad

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Odlad mark

Naturvärden
Ängs- och betesmark
Våtmark
Sumpskog

Lövskog

\

\

RI Kulturmiljovård

Öppen mark

\

\

RI Friluftsliv

\

( (
( (

Nyckelbiotoper

\

Barrskog

22

Natura 2000
!

!

Sankmark

400m

RI Naturvård

TÖP: LANDSBYGDSUTVECKLING I STRANDNÄRA LÄGEN

L2. Herrestadsjön,
sydöstra stranden
Motivering

Kärda heter den landsbygdsort som man med en
utveckling skulle gynna. Området är beläget vid
Herrestadsjöns sydöstra strand ca 3 km från tätorten
Kärda och ca 2,5 km från väg 27. LIS-området
ligger i nära anslutning med tidigare beskrivet
område och delar därav i stort dess förutsättningar.
För ytterliga beskrivning av Kärda och den service,
föreningsliv och fritidsverksamheter som man i och
med utpekandet ämnar gynna se förslaget för
område L1. Herrestadssjön sydvästra stranden.
För området finns det vid en utbyggnad enligt
planförslaget en möjlighet att i framtiden ansluta till
kommunalt VA på grund av området lokalisering i
anslutning till ett kommunalt vatten- och
avloppsutredningsområde.
Läget utmed Herrestadsjöns sydöstra strand bedöms
som attraktiv ur boendesynpunkt, på grund av det
natursköna läget vid sjön och det attraktiva läget i ett
av kommunens mer kommunikationseffektiva stråk.

Möjligheter

Vid en utbyggnad inom utpekat område ska avlopp
och dagvatten iordningställs så att inte recipienten
för områdets MKN påverkas negativt.
Det utpekade LIS-området är sammanlagt ca 12 ha
stort och möjliggör för ca 18 kompletterande, stora
bostadsfastigheter.

Natur- och Kulturvärden

Strandområdet för det berörda området är relativt
flackt. LIS-området består idag av mark
ianspråktagen för fritidsbebyggelse och något
enstaka hus för permanent boende. Inom området
förekommer en äldre jordbruksfastighet, med en
del öppna ängsmarker som håller på att växa igen.
Naturmiljön består i huvudsak av blandskog.
Geoteknik, Säkerhet och Översvämning
Sjöns sydöstra strandområden är enligt SGU
jordartsdatatäcke bestående av morän. Topografiskt
sätt förekommer området + 0-5 meter över
Herrestadssjöns yta vilket för delar av området kan
tyda på en viss översvämningsrisk vid höga
vattenstånd. Detta bör beaktas vid höjdsättning av en
eventuell exploatering.

För det utpekade LIS-området gör kommunen
bedömningen att lämplig markanvändning är
bostadsändamål. Vid en utbyggnad enligt förslaget
bör den planerade gång- och cykelvägen mellan
Kärda och Värnamo realiseras. Det är även viktigt
att vid fortsatt exploatering i området verka för att
gemensamma anläggningar som exempelvis
iläggningsplats för båtar samt brygga.

Teknisk försörjning
Det utpekade området förekommer i närheten av ett
kommunalt utredningsområden för VA vilket innebär
att området i framtiden kan komma att anslutas till
kommunalt vatten och avlopp. Det är möjligt att
det utpekade området initialt kommer att kräva att
enskilt VA måste tillskapas.

Den del av området som idag består av ängsmark
undantas från LIS-utpekandet då kommunen ser det
som önskvärt om dagens markanvändning fortgick
och marken hålls öppen och oexploaterad.

Kommunikation
För beskrivning av områdets
kommunikationsförutsättningar se LIS-område L1
Herrestadssjön sydvästra stranden.
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L3. Nästasjön, västra stranden
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L3. Nästasjön,
västra stranden
Motivering

Kärda är beläget ca 7 km väster om Värnamo stad.
För ytterliga beskrivning av Kärda och den service,
föreningsliv och fritidsverksamheter som man i och
med utpekandet ämnar gynna se förslaget för område L1. Herrestadssjön sydvästra stranden.
LIS-området är beläget vid Nästasjöns västra strand,
ca 1,4 km från väg 27 och ca 2 km från Kärda.
Bebyggelsen inom området består av några enstaka
villor.

Det inom området förekommande sankta partiet ska
bevaras vid en exploatering och undantas därav från
LIS-området. Detta för att beakta de höga
naturvärden som troligtvis förekommer här samt för
att inte störa de befintliga hydrologiska
förhållandena för platsen.
Vid en utbyggnad inom utpekat område ska avlopp
och dagvatten iordningställs så att inte recipienten
för områdets MKN påverkas negativt.

För området finns det vid en utbyggnad enligt
planförslaget möjlighet att i framtiden ansluta till
kommunalt VA, då området är placerat i anslutning
till en kommunalt vatten- och
avloppsutredningsområde.

Den allmänna badplatsen med närområde exkluderas
från LIS-utpekandet på grund av friluftslivsintresset.
Vid byggnation inom området bör hänsyn tas till
strandlinjens erosionsbenägenhet och åtgärder för att
undvika risker vidtas.

Området förekommer i ett kommunikationseffektivt
stråk och en utveckling skulle gynna underlaget för
kollektivt resande utmed väg 27, samt gynna
underlaget för att kunna bygga cykelväg mellan
Kärda och Värnamo.

Det utpekade LIS-området är ca 17 ha stort och
skulle kunna möjliggöra för ca 20 stora
bostadstomter samt allmän platsmark. Vid en
exploatering ska möjligheten att samordna behovet
av båtplats, iläggningsplats och gemensam brygga
beaktas. Detta för att stärka områdets attraktionskraft
för boende och för friluftslivet inom området.

LIS-området skulle även bidra till att tillgängliggöra
och utveckla naturmiljövärden i form av Nästasjöns
stränder och den kommunala badplats som
förekommer i anslutning till området.

Möjligheter

Läget utmed Nästasjöns västra strand bedöms som
attraktiv ur boendesynpunkt på grund av det
natursköna läget vid sjön och områdets goda
möjligheter för hållbart resande. Vid en utbyggnad
enligt förslaget bör den planerade gång- och
cykelvägen mellan Kärda och Värnamo realiseras.
LIS-området innebär en möjlighet att
tillgängliggöra Nästasjöns stränder för allmänheten
och att i plan säkra och utveckla befintlig allmän
kommunal badplats.

Natur- och Kulturvärden
Nästasjön är 1,3 km2 stor och uppskattas ha en
strandlinje på 5,54 km. Nästassjön har enligt
vattendirektivet en god ekologisk och oklassad
kemisk status och inga tidsundantag avseende MKN
ges.
Området utgörs av en grusåsformation, Altoftaåsen
med bedömda höga naturvärden. Inom det utpekade
LIS-området finns ett sankt parti med en liten
vattenspegel, troligtvis föreligger det där höga
naturvärden.
Inom det utpekade området förekommer det några
enstaka villor och fritidshusbebyggelse.
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Geoteknik Säkerhet och Översvämning

Sjön är belägen 159 meter över havet och det
utpekade området är beläget 5-10 m över detta vilket
gör att området troligtvis inte är känsligt för
översvämning. Inom det utpekade området
förekommer det ett lägre parti som troligtvis har en
hög grundvattenyta, vilket får beaktas vid eventuell
exploatering i dess närhet.
Området förekommer inom ett högriskområde för
radon. Jordartslagret för området är enligt SGU
bestående av isälvssediment i form av grovsand
vilken innebär att en potentiell risk föreligger för
erosion i strandlinjen.
Teknisk försörjning
Det utpekade området förekommer på vägen till ett
utpekat utredningsområde för kommunalt VA. Vid
en utbyggnad till utredningsområdet kommer det
aktuella området passeras vilket i framtiden skulle
kunna möjliggöra för en anslutning. Från området är
det ca 150 m till väg 619 där
VA-överföringsledningen troligtvis kommer
förläggas. Det utpekade området kommer initialt att
kräva att enskilt VA behöver tillskapas.
Kommunikation
I nära anslutning till området längs med väg 619
finns hållplats för skolskjuts. Väg 27 som ligger 1,5
km söder om området trafikeras av kollektivtrafik
buss 202, Gislaved-Reftele-Värnamo. Det tar ca 20
minuter att resa till Värnamo stad. I den närbelägna
tätorten Kärda passerar järnvägen mellan Halmstad
och Nässjö.
I samband med VA-utbyggnaden finns planer på att
även anlägga en gång- och cykelväg mellan
Värnamo och Kärda vilket skulle kunna gynna en
utveckling i området.
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L4. Gunnen, nordöstra stranden
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L4. Gunnen,
nordöstra stranden
Motivering
Området är beläget vid sjön Gunnens norra strand
ca 500 m från väg 27 och ca 1,5 km från tätorten
Kärda.
Kärda är beläget ca 7 km väster om Värnamo stad.
För ytterliga beskrivning av Kärda och den service,
föreningsliv och fritidsverksamheter som man i och
med utpekandet ämnar gynna se förslaget för
område L1. Herrestadssjön sydvästra stranden.
Läget utmed Gunnens norra strand bedöms som
attraktiv ur boendesynpunkt på grund av det
natursköna läget vid sjön och det attraktiva läget
med goda möjligheter för hållbart vardagsresande i
och med närheten till den service som finns i Kärda
Området förekommer i ett kommunikationseffektivt
stråk och en utveckling skulle gynna underlaget för
kollektivt resande utmed väg 27 och för en
byggnation av cykelväg mellan Kärda och Värnamo.
Möjligheter
För det utpekade LIS-området gör kommunen
bedömningen att lämplig markanvändning är för
bostadsändamål. Vid en utbyggnad enligt förslaget
bör den planerade gång- och cykelvägen mellan
Kärda och Värnamo realiseras.
För den del av LIS-området som idag utgörs av
jordbruksmark (bete) bör dagens
markanvändning bibehållas och marken hållas
öppen. Området undantas därav för LIS området.
Vid en utbyggnad enligt planförslaget ska vid
behov hänsyn tas till det närliggande riksintresset för
kulturmiljö för att inte påverka riksintressets värden
negativt. Möjligheten att samordna behovet av
båtplats, iläggningsplats gemensam brygga ska
beaktas vid en exploatering.
Vid en utbyggnad inom utpekat område ska avlopp

och dagvatten iordningställs så att inte recipienten
för områdets MKN påverkas negativt.
Det utpekade LIS-området är ca 9,5 ha stort och
skulle kunna möjliggöra för ca 13 stora
bostadsfastigheter samt allmän platsmark och fri
passage utmed stranden.

Natur- och Kulturvärden

Gunnen är en 0,27 km2 liten sjö och har en ca 2,3 km
lång strandlinje. Sjön Gunnen har en oklassad
ekologisk och kemisk status. Bäck från Gunnen som
övergår till Björnbäcken, har bedömts ha en
otillfredsställande ekologisk status samt dålig
kemisk status. Tidsundantag har satts för
vattendraget att uppnå god ekologisk status, MKN
till 2021. Gunnen har sedan länge en känd
föroreningsproblematik som bör utredas i en
eventuell vidare planering. Inom LIS-området
förekommer en liten gård men öppna marker
omkring i övrigt består naturmiljön för området av
barr- och blandskog.
Strax norr om det utpekade området invid väg 27
förekommer en sten-,brons-, järnålders gravfält med
ett flertal gravhöga . Detta och ytterliga några objekt
utgör sammantaget ett riksintresse för
kulturmiljövården som i LIS-områdets norra delar
överlappas något.

Geoteknik Säkerhet och Översvämning

Sjön är belägen 160 meter över havet och det
utpekade LIS-området är beläget ca 0-5 m över
denna nivå. Området bedöms översiktligt inte ha
någon översvämningsproblematik. Jordartslagret
består av morän och har en uppskattad god
hållfasthet för byggnation.
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Teknisk försörjning
Kärda samhälle är via överföringsledning till
Värnamo ansluten till kommunalt VA.
Överföringsledningen passerar det utpekade
LIS-området utmed väg 27. Med en ca 500 m
ledning skulle området kunna anslutas till
kommunalt VA i framtiden om detta skulle bli
ekonomiskt försvarbart. Det utpekade området
kommer initialt att kräva att enskilt VA måste
tillskapas och vid eventualiteten att anslutning till
kommunalt VA inte kommer kunna realiseras är det
eftersträvansvärt att möjliggöra för
gemensamhetsanläggning vid en exploatering.

Kommunikation

Väg 27 förekommer 500 m norr om området. Vägen
trafikeras av kollektivtrafik, buss 202
Gislaved-Reftele-Värnamo. Det tar 20 minuter att
med bussen ta sig in till Värnamo stad. I det
närbelägna tätorten Kärda passerar järnvägen mellan
Halmstad och Nässjö. Utfarten till väg 27 kommer
vid en exploatering behöva ses över då den idag
bedöms vara undermålig för ytterliga trafik. I
samband med VA-utbyggnaden finns tankar på att
även anlägga en gång- och cykelväg mellan
Värnamo och Kärda vilken skulle gynna en
utveckling i området.

30
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L5. Lagan, söder om Hörle
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L5. Lagan,
söder om Hörle
Motivering

Det utpekade området ligger strax söder om orten
Hörle, ca 7,5 km norr om Värnamo stad. Hörle är ett
i nordsydlig riktning långsträckt brukssamhälle
uppväxt runt Hörle bruk och Lagan. Det förekommer
flera livskraftiga industrier i Hörle varav några
exempel är Hörle Wire, Rang-Sells AB och AB
Bruksbalken. Invånarantalet i orten är ca 148.
I Hörle herrgård finns Galleri Hörle slott, som
erbjuder kulturella arrangemang och utställningar för
allmänheten.
Det utpekade området finns i ett
kommunikationseffektivt stråk med goda
förbindelser med vägarna 846 (gamla riksettan) och
E4. En utveckling skulle gynna underlag för
kollektivtrafik med buss, men även i framtiden g
underlag för eventuell spårbunden kollektivtrafik
och cykelväg mot Värnamo stad.
Områden förekommer i upptagningsområdet för
Fryele landsbygdsskola som skulle gynnas av ett
eventuellt ökat elevunderlag till grund av en
utveckling med fler boende i eller i närheten av
Hörle.
Utveckling i enlighet med förslaget bedöms gynna
landsbygdsutveckling genom att på lång sikt ge ett
ökat underlag för service i Hörle. En utveckling av
attraktiva boendemöjligheter i Hörle skulle även
innebära ökade rekryteringsmöjligheter för det
befintliga näringslivet på orten. Fler permanenta
bostadshus skulle gynna elevunderlaget för den
närliggande landsbygdsskolan i Fryele. I Fryele finns
även fritidsverksamhet och förskola.
Kommunalt vatten och avlopp finns i närhet av
planområdet, vilket ger goda förutsättningar för att
ansluta området till kommunala VA-nätet.

Möjligheter

Kommunens bedömning är att det utpekade
LIS-området är lämplig för bostadsändamål.
Vid en utbyggnad inom utpekat område ska avlopp
och dagvatten iordningställs så att inte recipienten
för områdets MKN påverkas negativt.
Det utpekade LIS-området är ca 7,5 ha stort, med
möjlighet för tillskapa upp till 20 större tomter
utmed Lagans västra strand.
Aktsamhet bör råda för byggnation av området på
grund av en potentiell risk för erosion på grund av
rådande topografi och jordartsmån. Hänsyn ska även
tas till trafikbuller från väg 846.
Vid en eventuell exploatering inom områdets södra
del skall hänsyn tas till det föreliggande riktintresset.
Exploatering inom området ska inte inverka negativt
på riksintressets värden.

Natur- och Kulturvärden

Lagan bedöms idag ha måttlig ekologisk status med
miljökvalitetsnormen att god status ska uppnås till
2021. Den måttliga statusen har erhållits på grund
av flödes och morfologiska förändringa , men även
av miljöproblem som övergödning och miljögifter.
Lagan har av länsstyrelsen bedömts som ett regionalt särskilt värdefullt vatten ur natursynpunkt. I
LIS-områdets södra del föreligger ett riksintresse
för naturmiljön, Lagan Nedströms Hörledammen.
Området är av riksintresse på grund av Lagans
meandrande förlopp.
Strax väster om det utpekade LIS-området i Lagans
fåra föreligger ett område sumpskog och ett nyckelbiotopsområde som ska beaktas vid en eventuell
byggnation.
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Geoteknik, Säkerhet och Översvämning

Området är beläget på en liten höjd invid Lagans
strand vilket minskar översvämningsrisken vid höga
flöden i Lagan. Området ska dock vid en vidare
utredning för byggnation säkerställas att
översvämningsrisken är godtagbar.
Grundförutsättningarna bedöms i huvudsak som
goda. Jordartsmånen består av isälvssediment, sand
och grovsand. Det föreligger dock utmed stora delar
av Lagan en potentiell hög risk för erosion eller ras
och skred vilket måste beaktas vid en byggnation i
det utpekade området.

Teknisk försörjning

Hörle ingår i kommunens verksamhetsområde för
VA via överföringsledning till Värnamo. Detta
innebär att en realisering av planförslaget kan leda
till att området kan kopplas till det kommunala
VA-nätet.

Kommunikation

Orten har både tåg- och bussförbindelser. Väg 846
går i nord-sydlig riktning genom Hörle. Något öster
om orten förekommer europaväg 4. Tåget har
tidigare stannat i Hörle både för gods och
passagerare, idag stannar enbart godståg för den
lokala industrins del. Buss 133 trafikerar sträckan
mellan Värnamo - Hörle – Jönköping, resan tar drygt
60 minuter till Jönköping och 15 minuter till
Värnamo.
Idag finns det en inofficiel
cykelväg/cykelled mellan Värnamo och Hörle.

34
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L6. Lången, nordvästra stranden
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L6. Lången,
nordvästra stranden
Motivering
LIS-området ligger ca 700 m från orten Gällaryd
invid sjön Långens nordvästra strand. Närmaste
tätort (Bor) ligger 7,5 km öster om LIS-området och
ca 18 km öster om området ligger Värnamo stad.
Gällaryds kyrkby har idag ca 80 invånare och totalt i
Gällaryd församling bor ca 540 personer.
Befolkningstillväxt beroende på inflyttning tyder på
att området är attraktivt som bostadsort. I orten finns
en landsbygdsskola (F-6) med 38 elever (2017) med
utrymme för fle . Gällaryds förskola har plats för 30
barn och har sedan 2015 varit fullbelagd. I
Gällaryd finns ett stort föreningsutbud, aktiviteter
och barnverksamhet, med till exempel
SGällarydsbygdens intresseförening samt körer i
svenska kyrkan, Stor och Liten (föräldragrupp),
gymnastikförening, hembygdsförening, Röda korset,
LRF och Gällarydsdagen med ca 25 lokala företag
som utställare. Kommunens avsikt med utpekandet
är att stärka underlaget för service, kollektivtrafik,
fritid och skola i Gällaryd.
Genom en utveckling av ny bebyggelse inom det
föreslagna området kan naturmiljön vid sjön Lången
tillgängliggöras mer för allmänheten. Den ökade
tillgängligheten kan då möjliggöra för ett ökat
friluftsliv invid sjön och då verka för en ökad
attraktivitet för Gällaryd. Redan idag bedöms
Lången vara en värdefull naturmiljöresurs för
Gällaryd då sjön nyttjas för fritid, friluftsliv och som
badsjö.

Möjligheter

Området bedöms vara en potentiellt attraktiv
boendemiljö. Det attraktiva sjönära läget verkar för
en ökad vilja att bygga och bosätta sig i Gällaryd.
Bostadsändamål, permanent och fritidsbebyggelse
bedöms av kommunen som lämplig markanvändning
för området.
Från det utpekade området finns visuell kontakt med
Gällaryd och det öppna odlingslandskap som finns
mellan utpekat området och Gällaryd. Det är av
stor betydelse att denna siktlinje behålls intakt vid
en exploatering. De höjdmässiga förhållandena för
området möjliggör för tillskapande av fri passage
på ett naturligt sätt och för en attraktiv sjöutsikt från
området.
Vid en utbyggnad inom utpekat område ska avlopp
och dagvatten iordningställas så att inte recipienten
för områdets MKN påverkas negativt.
Det utpekade området är ca 10 ha stort, vilket skulle
kunna möjliggöra för ungefär 16 stora tomter
utöver allmän platsmark, strand, badplats och
allmänning i områdets centrala del. Aktsamhet på
grund av potentiell risk för stranderodering bör gälla
kring område med jordarten, grovsand och
byggnation avrådes för denna del av LIS-området.
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Natur- och Kulturvärden
Naturmiljön för området är i huvudsak bestående av
produktionsskog med uppskattade små naturvärden.
För områdets norra del föreligger det öppen betes
och åkermark.
Lången ingår i Lagans vattensystem. Sjön Lången är
måttligt näringsrik sjö med steniga stränder. Lången
är ca 4 km2 och har en ca 22,5 km lång strandlinje.
Den biologiska betydelsen bedöms inte som speciellt
hög. Lången bedöms ha måttlig ekologisk status och
god kemisk status. Miljökvalitetsnormen för sjön är
satt till god ekologisk status, 2021 och inget
tidsundantag avseende den kemiska statusen har
getts.
Geoteknik, Säkerhet och Översvämning
Grundförutsättningar bedöms översiktligt som goda.
Jordartslagret för området består huvudsakligen av
morän och i delar av sorterat isälvsediment,
grovsand. För området kring den idag
förekommande allmänningen föreligger det en
potentiell hög risk för erodering på grund av den för
platsen förekommande jordarten grov sand.
Byn Gällaryd är belägen på en höjdrygg som löper i
nord-sydlig riktning. Det förekommer en stor
nivåskillnad, sjön Lången belägen +168 meter över
havet, LIS-området 5-10 m, mellan strandlinjen och
utpekat LIS-område. De topografiska förhållandena
medför att det för det utpekade området inte
förekommer risk för översvämningsproblematik.
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Teknisk försörjning
Gällaryd ingår i kommunens verksamhetsområde för
VA. För det utpekade området kommer det krävas
att enskilt VA tillskapas. Det är eftersträvansvärt att
möjliggöra för gemensamhetsanläggning. En
utveckling i enlighet med planförslaget kommer
kräva en VA-utredning.
Kommunikation
Väg 707 passerar genom Gällaryd. Länstrafiken
trafikerar sträckan Ohs – Gällaryd – Bor - Värnamo. Från det utpekade området är det ca 700 m, till
närmsta busshållplats. Det tar ca 30 minuter att med
bussen ta sig till Värnamo stad.

Övrigt

Långens västra strand nyttjas idag av invånarna i
Gällaryd och det förekommer en allmänning med
bland annat en iordningställd privat badplats och
båtplats. I samband med området förekommer ett
system av skogsvägar och stigar samt något enstaka
fritidshus.
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L7. Rusken, vid Ohs
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L7. Rusken, vid Ohs
Motivering

LIS-området är beläget strax norr om
landsbygds- och tidigare bruksorten Ohs i Gällaryds
socken vid sjön Ruskens södra strand. Åtta
kilometer söderut ligger tätorten Gällaryd och 15
kilometer åt sydväst ligger närmaste större tätort
(Bor). I Bor finns närmaste service,
järnvägsförbindelse med mera. 17 km österut ligger
Lammhult i Växjö kommun som bland annat har
järnvägsanslutning, diverse arbetsplatser och service.
Ohs har som gammal bruksort en gammal järnväg
som går mellan Ohs och Bor. Idag används den
under sommarmånaderna som den uppskattade
museijärnvägen Ohsabanan (ca 4-5000 besökare
varje år). I Ohs finns bland annat en
samhällsförening, en bruksidrottsförening och en
fotbollsplan. Intresseförening Rusken runt genomför
varje år Rusken runt dagarna som år 2018 firade 10
årsjubileum. På orten finns även Svenska kyrkans
verksamhet i ortens kyrka som är en del i Voxtorps
församling.
En utveckling i enlighet med förslaget skulle utöver
att innebära ett ökat underlag för service,
föreningsliv och kollektivtrafik i Ohs även gynna
skolan i närbelägna landsbygdsorten Gällaryd.
Ohs ligger inom ett kommunalt
verksamhetsområde för vatten och avlopp och
reningsverket har god kapacitet för utveckling.

Möjligheter

LIS-området ger med läget invid sjön Ruskens
strand möjlighet att bosätta sig i ett naturskönt läge
med goda möjligheter för bland annat ett aktivt
fiske- och båtli . Det attraktiva läget bedöms kunna
utgöra skillnaden och kan ge en ökad vilja att bygga
och bosätta sig i Ohs. Bostadsändamål för
permanent- och fritidsbebyggelse bedöms av
kommunen som lämplig markanvändning för
området.
Vid en utbyggnad inom utpekat område ska avlopp
och dagvatten iordningställs så att inte recipienten
för områdets MKN påverkas negativt.
Det utpekade områden är 10 ha stort och skulle
kunna möjliggöra för ett antal stora bostadstomter i
strandnära läge.

Natur- och Kulturvärden

Rusken är en av kommunens större sjöar med
en area på cirka 35 km2. Enligt Länsstyrelsens
VISS-system har sjön idag en mycket hög biologisk
funktion och är mycket artrik vad gäller fisk och
häckfågelfaunan. Sjön har en god ekologisk status.
Sjön är både uppströms och nedströms reglerad och
därav är flödesförändringar är därav ett
miljöproblem enligt VISS. Sjön omges av
skogsmark, men här och var förekommer även
myr- och åkermark. Sjön är utpekad som regionalt
särskilt värdefullt vatten ur natursynpunkt och
nationellt värdefullt vatten för fritidsfiske
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Rusken med omland är enligt Miljöbalken 3 kap 2§
utpekat som ett stort opåverkat område utifrån att
området är obetydligt påverkat av
exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön.
Detta sätter vissa krav på ett framtida LIS-område
och mark- och vattenanvändning ska hanteras på ett
sätt som är förenligt med bestämmelserna och
redogöras för i kommande detaljplaneprocessen.

Geoteknik, Säkerhet och Översvämning

Marken består till största delen av skogsbeväxt
moränmark som bedöms lämpad för byggnation. En
mindre höjdrygg går igenom området som kan
fungera som slänt mot sjön för att säkra
allmänhetens tillgång och iordningställa en naturlig
fri passage intill strandkanten. LIS-området är också
därmed beläget över vattennivån och bedöms därav
inte vara känslig för översvämning. Utredning om
platsen förutsättningar utifrån säkerhet (ras,skred
och erosion) och översvämning bör hanteras inom
detaljplaneprocessen. Rusken är beläget 181,1 eter
över havet.

Teknisk försörjning

Orten Ohs är förekommer i ett kommunalt
verksamhetsområde för vatten och avlopp.
Reningsverk har kapacitet att hantera fler abonnenter
än dagsläget. Vid ett genomförande av
LIS-förslaget och tillskapandet av 10-15 nya tomter
kommer området kunna förses med kommunalt
vatten och avlopp. Initialt kan enskilda avlopp
behöva göras.
Kommunikation
Närheten till Ohs säkrar för goda möjligheter att
använda cykeln för att ta sig inom orten och till
närliggande grannar. Hållplats för skolskjuts finns i
nära anslutning till det utpekade LIS-området.
Busslinjen till Ohs är nedläggningshotad men har
genom ett kommunalt beslut beslutats att drivas
vidare i samarbete med kommunen fram till 2019.
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L8. Helgasjön, nordöstra stranden
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L8. Helgasjön,
nordöstra stranden
Motivering

LIS-området ligger cirka 1,5 km söder om
Rydaholm utmed riksväg 27:s östra sida.
LIS-området ligger invid Helgasjön nordöstra strand.
Vid sjöns nordvästra strand finns en läge gård,
Sjöholmens sommarhem & servering och en allmän
badplats. Här förekommer även Rydaholms Bilmusik och leksaksmuseum. Det förekommer även
några enstaka villor och fritidshus.
Rydaholm är den största tätorten utöver Värnamo i
Värnamo kommun med drygt 1600 invånare (2017).
På orten förekommer både privat och offentlig
service bland annat i form av affär, vårdcentral med
apotek, förskola, grundskola och äldreboende.
Rydaholm har även aktiva industriområden med
bland annat de tre större företagen PSL, Rydaholm
trä och Hilding Anders. Orten erbjuder ett aktivt och
stort utbud av fritidsmöjligheter med bland annat
med ishall och skidspår under vintertid.
Föreningslivet i orten består bland annat av
näringslivsföreningen Tvenne torn, Rydaholms
GoIF, Rydaholms trädgårdsförening och
hembygdsförening.
Rydaholm har en järnvägsstation med flera olika
bussförbindelser och genom orten passerar även
Kust- till kustbanan (Karlskrona/Kalmar-Göteborg).
Orten har ett mycket strategiskt läge med närhet och
goda kollektiva förbindelser med bland annat
Värnamo, Alvesta/Växjö och därmed med
stambanan och Växjö flygplats.

En utveckling i enlighet med förslaget skulle på
långt sikt ge ett ökat underlag för service i Rydaholm
med omgivningar. En utveckling med fler bofasta i
orten skulle även gynna föreningslivet och medföra
ett utökat underlag för rekryteringsmöjligheter för
det befintliga näringslivet
Helgasjöns norra strand kan nås via cykelväg från
Rydaholm. Detta tillsammans med det goda utbudet
av kollektivtrafikförbindelser i ydaholm ger goda
möjligheter för boende inom LIS-området att
använda hållbara trafikmedel till och från arbete och
fritidsaktiviteter. Helgasjöns norra strand har idag
kommunalt vatten och avlopp, vilket kan ge goda
möjligheter att ansluta området om LIS-området
bebyggs enligt förslaget.
Möjligheter
Lämplig användning av det utpekade området anses
vara bostäder i anslutning till befintlig bebyggelse
längs med sjöns östra strand. Den naturliga höjd som
löper längs med kusten gör det lämpligt att bygga
bostäder med attraktiva siktlinjer över sjön, men
samtidigt på ett naturligt sätt bevara den fria
passagen nära vattnet.
Vid en utbyggnad inom utpekat område ska avlopp
och dagvatten iordningställas så att inte recipienten
för områdets MKN påverkas negativt.
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Området är ca 8 ha stort och ses på grund som
lämpligt för kompletterade bostadsbebyggelse med
omkring 10-15 hus.

Natur- och Kulturvärden

Helgasjön är ca 0,8 km2 stor och har en strandlinje
som är ca 8 km lång. Sjön är oklassad i
Länsstyrelsens VISS-system. Området ligger i
anslutning till allmän badplats. Bortsett från två
mindre bostadshus intill strandkanten består området
i stora delar av produktionsskog med bedömda låga
naturvärden.

Geoteknik, Säkerhet och Översvämning

Normalrisk för radon från marken. Det utpekade
området består mest av skog på moränmark med
stora höjdskillnader från inland till strand. En
höjdkurva går igenom området, vilket gör att
bostadshus kan placeras på erfoderligt avstånd från
stranden, men ändå behålla god utsikt och
allmänhetens tillgång till strandområdet. På det
sättet säkras också risk för översvämning. Risken för
erosion, ras och skred behöver utredas vid eventuell
framtida etablering av bostäder.

Teknisk försörjning

Det utpekade området är placerat i närheten av ett
kommunalt verksamhetsområde, vilket innebär att
området i framtiden skulle kunna anslutas till
kommunalt vatten och avlopp. Det utpekade området
kommer initialt kräva att enskilt VA måste tillskapas.
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Kommunikation

Väg 27 finns precis intill området och närheten till
Rydaholm gör att den lokala kollektivtrafiken är
möjlig använda. Området är beläget på cykelavstånd
från Rydaholm samhälle och det finns en utbyggd
cykelväg mellan Helgasjöns norra strand, allmän
badplats och Rydaholm.

Övrigt

Enligt övergripande geologisk utredning för
Rydaholm från 1974 är marken i det utpekade
området lämplig för bostadsbebyggelse (i andra
hand). Området berörs inte av några riksintressen
bortsett från strandskyddet. I området finns idag
värden främst ur rekreation- och friluftslivhänseende
bland annat i och med närheten till Rydaholm tätort.

TÖP: LANDSBYGDSUTVECKLING I STRANDNÄRA LÄGEN
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L9. Södra Fyllen, västra stranden
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L9. Södra Fyllen,
västra stranden
Motivering

Det utpekade LIS-området är beläget ca 600 m från
större väg 558, ca 2 km från närmsta ort Dannäs och
ca 14 km norrut till närmsta lite större servicesort
Forsheda. Skolskjutshållplats finns vid väg 558 och
LIS-området ligger i upptagningsområdet för Hånger
landsbygdsskola ca 8 km nordväst om området.
Dannäs är en kyrkby med gamla anor. Dannäs säteri
och stenkyrka har anor från medeltiden och är av
riksintresse för kulturmiljövården. Dannäsbygden är
känt för sitt småföretagande med koppling till
besöksnäring med i sin tur kopplingar till den
närbelägna sjön Bolmen. På motsatt sida av Södra
Fyllen finns en kommunal badplats. I Dannäs finn
en idrottsplats, och klubb, Dannäs SK. I Dannäs
finns en mycket aktiv hembygdsförening och
hembygdsgård i vars lokaler ett café drivs. Näringslivet i Dannäs består till stor del av mindre företag
med en koppling till jord- och skogsbruk. Klövfer A
AB, är den största arbetsgivaren på orten.
En utveckling i enlighet med förslaget skulle på
långt sikt ge ett ökat underlag för service i
Dannäs med omgivningar. Detta kan påverka
möjligheten för bland annat kollektivtrafiken mellan
Dannäs och Värnamo. Fler bofasta och fler
fritidsboende kan gynna Dannäsbygdens besöks- och
föreningsliv. Med fler bofasta kommer också ett ökat
underlag för att upprätthålla och utvidga
sophämtning och postgång, samt även innebära ökad
rekryteringsmöjlighet för det befintliga näringslivet
på orten.

Att verka för en landsbygdsutveckling enligt
förslaget kan även ge ett ökat underlag för förskola,
skola och annan allmän service i Hånger.
Landsbygdsutvecklingen längs med strandmiljön
kan även bidra till att naturmiljöer som idag är svåra
att besöka blir mer tillgängliga för allmänheten.
Södra Fyllens strand och intilliggande skogsområden
blir då mer lättillgängligt för friluftsaktiviteter som
bad, båt, fiske och vandrande.

Möjligheter

Från området ger de topografiska förhållandena en
vacker utsikt över sjön och området i stort bedöms
har höga naturvärden land annat i form av ett
småskaligt odlingslandskap. Det attraktiva läget
bedöms kunna utgöra skillnaden och kan ge en ökad
vilja att bygga och bosätta sig i Dannäsomgivningen.
Bostadsändamål för permanent- och
fritidsbebyggelse bedöms av kommunen som
lämplig markanvändning för området.
Vid en utveckling ska samordning av bryggor ske.
Det är önskvärt att de idag förekommande öppna
jordbruksmarken som är upptaget i Ängs- och
betesmarkinventeringen förblir brukad och inte
exploateras. Ängs- och betesmarken kommer därav
inte omfattas av LIS-utpekandet.
Vid en utbyggnad inom utpekat område ska avlopp
och dagvatten iordningställs så att inte recipienten
för områdets MKN påverkas negativt.
Det utpekade området är ca 12 ha stort, och skulle
möjliggöra för ungefär 15 stora fastigheter för
permanent och/eller fritidsbostäder samt
allemansrättslig mark utmed stranden, så kallad fri
passage.
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Natur- och Kulturvärden
Det förekommer inga kända fornlämningar inom det
utpekade området. Strax söder om området finns en
fornväg som idag lever kvar i form av en skogsväg.
Sjön är ca 0,9 km2 stor och beräknas ha en
strandlinje på 3,8 km. Södra Fyllen är idag oklassad
i Länsstyrelsens VISS-system. Dannäsån som rinner
genom sjön har en otillfredsställande ekologisk
status och tidsundantag till 2021 har getts.
Naturmiljön för det utpekade området består främst
av gran- och blandskog men i delar även av öppen
jordbruksmark. Inom området förekommer ett
område upptaget i Länsstyrelsens Ängs- och betesmarksinventering med höga naturvärden.

Geoteknik, Säkerhet och Översvämning

Området ligger topografiskt mellan 5-10 meter över
Södra Fyllens vattenyta (som ligger på 145 meter
över havet). Bedömningen görs således att det inte
föreligger risk för översvämningsproblematik.
Jordartslagret enligt SGU översiktliga kartering
består av morän och för delar av området stundtals
berg i dagen. Geoteknisk bedöms
grundförutsättningarna för området som goda. På
delar av området förekommer i högriskområde för
radon, andra delar bedöms ha en eventuell hög risk
för radon.
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Teknisk försörjning

Kommunalt verksamhetsområde finns i Dannäs.
Det utpekade området ligger dock för långt från
verksamhetsområdet och kommer därför kräva att
enskilt VA måste tillskapas. Det är eftersträvansvärt
att möjliggöra för gemensamhetsanläggning vid en
eventuell exploatering och önskvärt att även befintlig
bebyggelse om möjligt kopplas samman. En
utveckling i enlighet med planförslaget kommer
kräva en VA-utredning.
Kommunikation
Väg 558 passerar strax söder om
utpekat område. Här finns idag en hållplats för sko skjuts. Närmaste möjlighet till kollektivtrafik finns
närbelägna Dannäs samhälle, där buss 275
trafikerar sträckan Dannäs-Värnamo. Resan tar ca 30
minuter till Värnamo stad.

Övrigt

Inom det utpekade området förekommer idag
befintlig bostadsbebyggelse och jordbruk i övrigt
förekommer få kända intressen.

TÖP: LANDSBYGDSUTVECKLING I STRANDNÄRA LÄGEN
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L10. Bolmens nordöstra strand, Stora och Lilla Gavlö
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L10. Bolmens nordöstra
strand,
Stora och Lilla Gavlö
Motivering

Det utpekade LIS-området är uppdelat på två mindre
delområden. Båda områden är belägna strax norr om
kommunens södra kommungräns, tillika länsgränsen
mot Kronobergs län och Ljungby kommun.
500 meter öster om områdena ligger väg 519 och ca
7 kilometer norr om områdena ligger närmaste orten
Dannäs. Cirka en mil söder om områdena (i Ljungby
kommun) ligger orten Vittaryd och närmaste
trafikplats till Europaväg 4. Även Skeda samhälle på
Bolmsö ligger på behändigt avstånd, ca tre
kilometer fågelvägen. LIS-området ligger inom
upptagningsområdet för Hånger landsbygdsskola ca
17 km nordost om området.
I närhet (ca 300 meter) till Stora Gavlö finns en liten
textilfabrik, Täckfabriken i Vittaryd AB. I anslutning
till fabriken finns även ett litet antal bostadshus. I
närheten finns också en av kommunens badplatser
som i och med en utveckling av området skulle
kunna utvecklas och fungera både som
samlingsplats för befolkningen vid högtider och som
plats för utveckling av besöksnäringsändamål.
Markägare vid badplatsen har tidigare getts dispens
för att norr om badplatsen skapa möjlighet för fiske
från land och sjösättningsramp för mindre båtar.
Det norra LIS-området är beläget i ett småskaligt
kulturlandskap med stenmurar och odlingsrösen.
Området är mycket naturskönt.
Bygden präglas av egenföretagande en del med
koppling till besöksnäringsutveckling. Detta i
kombination med de utpekade områdenas strategiska
läge nära det som besöksmål omtyckta Bolmen ger
goda förutsättningar för att utveckla
besöksnäringen i området. På sikt kan detta gynna
tillgången på arbetstillfällen och möjligheter att
bosätta sig permanent i bygden.

En utveckling i enlighet med förslaget skulle även på
långt sikt ge ett ökat underlag för service och
kollektivtrafik i Dannäs med omgivninga . Fler
bofasta och fritidsboende skulle gynna
Dannäsbygden, dess näringslivsverksamhet och
föreningsliv. Landsbygdsutveckling enligt förslaget
skulle även bidra till ett ökat underlag för skola och
annan service, i Hånger och till viss del i Forsheda.

Möjligheter

För de utpekade LIS-områdena gör kommunen
bedömningen att lämplig markanvändning är
bostadsändamål och näringslivsverksamhet med
fokus på besöksnäring. En utveckling med
exempelvis campingverksamhet, småbåtshamn,
odling, gårdsförsäljning, café, vandrarhem eller
dylikt där naturmiljön i form av Bolmen kan nyttjas
och utvecklas med hänsyn till natur, miljö och
landskap ses som ändamålsenligt för områdena.
Det södra utpekade LIS-området är ca 15 ha stort.
Här kan möjliggöras för ca 15 stora fastigheter med
bostadsändamål, allemansrättslig mark ut med strand
och utveckling av näringslivsverksamhet i form av
camping. Företrädesvis kan detta ske i anslutning till
den befintliga badplatsen.
Det norra LIS-området är ca 15 ha stort och
skulle kunna möjliggöra för ca 10 antal mindre
tomter och någon mindre näringslivsverksamhet.
Utveckling i detta område bör vara småskalig och
förenlig med landskapet och med fokus att tillgängliggöra natur- och kulturmiljön. Den öppna
betes- och jordbruksmarken inom området bör förbli
brukad och kommunen väljer därav att inte omfatta
detta i LIS-området.
Vid en utbyggnad inom de utpekade områdena ska
avlopp och dagvatten iordningställs så att inte
recipienten för områdets MKN påverkas negativt.
Utvecklingen av LIS-området ska ha som
utgångspunkt att göra strandlinjen mer tillgänglig
och säkra den befintliga badplatsen. Badplatsen med
omgivning ingår därav inte i LIS-utpekandet.
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Natur- och Kulturvärden

Bolmen är Sveriges tionde största sjö, Smålands näst
största och ingår i Lagans huvudavrinningsområde.
Sjön har ett maxdjup på 36 m och en yta på 184
km2. För Bolmen föreligger ett utökat strandskydd
på 200 meter. Sjöns norra stränder består främst av
ursvallade grunda moränstränder med stor förekomst
av vassbestånd. Sjön har allmänt en mycket hög
biologisk funktion och stor artvariation. Bolmen har
bedömts ha måttlig ekologisk status och en dålig
kemisk status. Tidsundantag för den ekologiska
statusen har satts till 2021 och för den kemiska till
2027. Den måttlig ekologiska statusen har satts med
avseende på övergödning. Den kemiska statusen
bedöms inte uppnå god status då gränsvärdet för
ämnena arsenik och zink överskrids.
Runt Stora Gavlö och Lilla Gavlö finns fler
gårdar med ädellövsträdsrikt odlingslandskap. I det
norra området (vid Lilla Gavlö) finns ett område som
är upptaget i Ängs- och betesmarksinventeringen.
Här finns även ett utpekat skogligt
nyckelbiotopsområde. I det södra områdets (Stora
Gavlö) närhet finns flera mindr
nyckelbiotopsområden med ädelsumpskog.
För båda delarna av LIS-området gäller att det inte
förekommer några kända kulturvärden.
Omgivningarna kring Bolmen är dock rikt på gamla
kulturmiljöer och lämningar, vilket gör att
utförligare undersökning kan komma att krävas i
plan- och bygglovsskede.
I det södra området finns det som tidigare varit en
småbåtshamn. Naturmiljön i området är i huvudsak
bestående av blandskog, men det förekommer en
mindre öppen ängsyta som håller på att växa igen.
I det norra området finns enstaka fritidsbebyggelse.
Naturmiljön består i huvudsak av blandskog och i
delar öppet småskaligt kulturlandskap med bedömda
höga naturvärden.
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Geoteknik, Säkerhet och Översvämning

Hela LIS-området är beläget ca 145-150 meter över
havet. Sjön Bolmen är belägen 141 meter över havet.
För området anses därför inte föreligga
översvämningsproblematik. Jordarten för områden
är morän och hållfastheten bedöms
därav översiktligt som god. Enligt SGU befinner sig
området inom högriskområde för radon

Teknisk försörjning

Det utpekade området kommer kräva att enskilt VA
måste tillskapas. Det är eftersträvansvärt att
möjliggöra för gemensamhetsanläggning vid en
eventuell större exploatering och önskvärt att
samverkan med vatten och avlopp sker med
befintlig bebyggelse som textilfabrik och bostadshus
i det södra området. En utveckling i enlighet med
planförslaget kommer kräva en VA-utredning.

Kommunikation

Väg 519 finns strax väster om LIS-området

Övrigt
Bolmenområdet är av riksintresse för friluftslivet
och sjöns betydelse för besöksnäringen är stor.
Exempel på turistaktiviteter som sjön erbjuder är
fritidsfiske, segling, kanotning och bad. Det finns
även småbåtshamnar, fritidshus och campingar.
Detta tillsammans med många sevärdheter gör
Bolmenområdet populärt för sommarturister. Sista
helgen i juli varje år arrangeras Bolmendagen.

TÖP: LANDSBYGDSUTVECKLING I STRANDNÄRA LÄGEN

Bolmen 2000 är ett samarbete kring den fysiska
utvecklingen runt Bolmen mellan kommunerna
Gislaved, Ljungby Hylte och Värnamo. Stora Gavlö
är i Bolmen 2000s bebyggelseanalys utpekad som
utvecklingsområde, lämplig för komplettering av
bostadsbebyggelse.
I sjön bedrivs yrkesfiske, och fisk från sjön finns a
tillgå i anslutning till sjön. Yrkesfisket är bedömt
som riksintresse. Som en del i att tillgängliggöra
Bolmen för fritidsfiske från Värnamo kommun finns
ett privat initiativ som tillsammans med kommunen
avser att anlägga en ramp för att kunna lägga i båtar
i anslutning till Gavlö badplats.
Vattnet i sjön försörjer flera kommuner i Skåne med
dricksvatten genom den så kallade Bolmentunneln.
Företaget som förser Skåne med Bolmenvatten heter
Sydvatten och ser ett behov av och har för avsikt att
forska om Bolmen. En del av denna forskning
kommer utgå från St Gavlö och den
båtiläggningsramp som planeras där.
I grannkommunerna runt om sjön finns en rad olika
campingplatser; Bolmsö Camping, Sjön Bolmens
camping, Bolmens camping och Löckna
husvagnscamping. Inom kommunens gränser finns
ingen småbåtshamn eller campingplats i området.

Sunnaryd H C
H Bolmsö

C H
Bolmstad

C
Lökna
H
C H
Bolmen

Illustration som visar på campingar och kända
småbåtshamnar lokaliseringar runt sjön Bolmen. Lila
cirklar symboliseras campingplats och blåa cirklar
småbåtshamnar.
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Hej !
Vår kommun växer så
det knakar. Nu vill vi veta vad du
tycker om vårt förslag till ny översiktsplan
för Värnamo kommun.

Kungörelse för utställningen av,
- Mitt Värnamo 2035, ny översiktsplan för Värnamo kommun
- Tematisk översiktsplan: Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)
Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan som redogör för kommunens ställning till
utveckling av bebyggelse, mark- och vattenområden i kommunen. Värnamo kommuns gällande
översiktsplan är från 2002 och har bedömts inte vara aktuell för ytterligare en mandatperiod. Ett
förslag till ny kommunomfattande översiktsplan har tagits fram, -Mitt Värnamo 2035.
Planförslaget har varit utställd för samråd under perioden 15 januari till den 6 april i år. Under samrådet
har cirka 40 synpunkter på planförslaget från bland annat myndigheter, föreningar och allmänheten
kommit in. Synpunkterna, kommunens kommentarer samt de revideringar som synpunkterna orsakat av
planförslaget ﬁnns sammanställt i en samrådsredogörelse. Denna kommer ﬁnnas utställt tillsammans
med övriga planhandlingar. En av de mer betydande revideringarna som skett sedan samrådet är att det
förslag till områden i strandnära läge som anses lämpade för landsbygdsutveckling har ﬂyttats ut till en
tematisk översiktsplan (TÖP).
Utställningstiden för planförslagen är satt mellan 2018-11-16 och 2019-01-25. Förslaget till ny
översiktsplan med tillhörande planeringsunderlag, konsekvensbeskrivning, samrådsredogörelse samt
tematisk översiktsplan kommer ﬁnnas tillgängligt i stadshusets foajé, kommunens bibliotek,
sjukhusbiblioteket och i bokbussen. Förslaget hittar ni även på kommunens webb-plats,

www.varnamo.se/nyoversiktsplan.
Värnamo kommun efterfrågar nu nya synpunkter på planförslaget. Enklast är att lämna eventuella
synpunkter skriftligen till, Värnamo kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 331 83 Värnamo. Det går
även bra att lämna synpunkter via e-post till, samhallsbyggnad@varnamo.se
Om ni har frågor eller om ni önskar att vi kommer till er och håller ett möte kring planförslaget är ni
välkomna att kontakta planarkitekt, Emma Nordstrand på, emma.f.nordstrand@varnamo.se
Med en vänlig hälsning!
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Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö §§ 1-18
Tid:

2019-01-08 kl. 08.30-12.00

Plats:

Regionens hus, sal B

§9

Vindbruksplan, tematiskt tillägg till Vaggeryds
översiktsplan
Diarienummer: RJL 2018/3033

Beslut
Presidiet föreslår nämnden
 Godkänna föreliggande yttrande som svar till Vaggeryds
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Sammanfattning

Region Jönköpings län konstaterar att en omarbetad vindbruksplan har resulterat i
en gedigen och väl grundad plan. Regionen vill uttrycka tydligt behovet av att
regionala och nationella fysiska förutsättningar tas hänsyn till i den fortsatta
analysen och planeringen av vindkraftsanläggningar.

Information i ärendet

Vaggeryds kommun har upprättat en vindbruksplan. Syftet med planen är att
identifiera potentiella lokaliseringsalternativ för vindkraftsverk i kommunen.
Region Jönköpings län har erhållit tillfälle att avge yttrande för vindbruksplanen.
Planen ställs ånyo ut då den tidigare planen har omarbetats helt, med hänsyn till
inkomna synpunkter.
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RJL 2018/3033

Vaggeryds kommun

Vindbruksplan, tematiskt tillägg till
Vaggeryds översiktsplan

Region Jönköpings län har erhållit tillfälle att avge yttrande på Vindbruksplan för
Vaggeryds kommun. Planen ställs ånyo ut då den tidigare planen har omarbetats
helt, med hänsyn till inkomna synpunkter.

Sammanfattning

Region Jönköpings län konstaterar att en omarbetad vindbruksplan har resulterat i
en gedigen och väl grundad plan. Regionen vill uttrycka tydligt behovet av att
regionala och nationella fysiska förutsättningar tas hänsyn till i den fortsatta
analysen och planeringen av vindkraftsanläggningar.

Synpunkter på förslaget

Vaggeryds kommun har omarbetat sitt förslag till vindbruksplan för kommunen,
med syfte att identifiera potentiella lokaliseringsalternativ för vindkraftsverk samt
att presentera ett kommunövergripande planeringsunderlag i form av en
översiktlig känslighetsanalys. Den utarbetade planen är ett vägledande dokument.
Den presenterade analysen för de olika tänkbara områdena är grundlig och kan
enligt Region Jönköpings läns bedömning, på ett bra sätt utgöra underlag för
fortsatt arbete. I planen beskrivs även regionala mål för klimat liksom
Klimatrådets målsättning.
Vaggeryds kommun har rikligt med regional och nationell infrastruktur inom
kommunen som utgör fysiska förutsättningar/hinder för vindkraftsutbyggnad.
Exempel härpå är befintlig väg- och järnvägsinfrastruktur, sträckning för ny
järnväg Byarum-Tenhult, sträckning för ny stambana för höghastighetstrafik,
Jönköping airport samt försvarsmaktsanläggningar. Region Jönköpings län ser det
som mycket angeläget att dessa förutsättningar tas hänsyn till i fortsatt analys och
planering av vindkraft.
I likhet med förra samrådstillfället vill Region Jönköpings län betona betydelsen
av bredbandsaspekter vid etablering av vindkraft och tillhörande
elnätsuppgradering.

Regionledningskontoret
Box 1024
551 11 Jönköping

Telefon: 010-241 00 00
E-post:
regionen@rjl.se
Hemsida: www.rjl.se

Organisationsuppgifter
Bankgiro: 5216-2849
Orgnr:
232100-0057
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Medverkan
Vindbruksplan för Vaggeryds kommun har, på uppdrag av kommunstyrelsen, upprättats i samarbete av
kommunens Samhällsbyggnadsavdelning och Vatten
och Samhällsteknik AB genom Eva Djupfors och
Catarina Lund.
Följande personer har ingått i kommunens arbetsgrupp: Torbjörn Åkerblad, Dörte Schuldt, Hanna
Grönlund, Madeleine Larsson, Ivar Pettersson och
Lina Larsson.

VINDBRUKSPLAN VAGGERYDS KOMMUN

Förord
Vaggeryds kommuns vindbruksplan är ett tematiskt
tillägg till kommunens översiktsplan som antogs
2012-10-29, och vann laga kraft 2014-04-28. Vindbruksplanen är inte juridiskt bindande men avsedd
att ligga till grund för beslut om etablering av vindkraft i kommunen.
Vaggeryds kommun ställer sig allmänt positiv till
alternativa energikällor såsom vindkraften, vilket
framgår bl.a. av följande ställningstagande i kommunens gällande översiktsplan 2012:”Vaggeryds
kommun anser att utbyggnaden av vindkraft är
högst angeläget och något positivt, förutsatt att lokaliseringen av dessa är lämpliga. Om man bygger
vindkraft i kommunen måste man även ta hänsyn till
vilken ny riskbild detta innebär.”
Även i kommunens miljöprogram, antagen av KF
2014-09-29 § 84, framgår tydliga målsättningar om
att kommunen ska verka för att bidra till Jönköping
läns regionala miljömål om att bli ett plusenergilän
år 2050. Framtagandet av föreliggande vindbruksplan är ett första steg i att verka för av kommunen
tidigare fastställda mål.
Vaggeryds kommun har sedan tidigare en kommuntäckande landskapsanalys ”Landskapsanalys
Vaggeryds kommun”, antagen av kommunstyrelsen
2014-05-07, som ligger till grund för landskapsbildsmässiga ställningstaganden i vindbruksplanen.
Syftet med arbetet med vindbruksplanen har varit att
ta fram ett kommunövergripande planeringsunderlag
i form av en översiktlig känslighetsanalys för vindkraft i Vaggeryds kommun. Analysen som bland annat gjorts mot bakgrund av den nationella vindkarteringen (Energimyndigheten, 2011) och i avvägning
mellan i kommunen förekommande markanvändningsintressen, natur- och kulturvärden, estetiska
samt landskapsbildmässiga värden har mynnat i
utpekandet av potentiella vindbruksområden.
Bedömningen om en specifik plats, oavsett om den
ligger inom eller utanför ett i denna plan utpekat potentiellt vindbruksområde, är lämplig för vindkraft
måste bl.a. föregås av mer djupgående artinvente

ringar och ljudberäkningar än vad som rymts inom
föreliggande vindbruksplan.
De utpekade potentiella vindbruksområdena är
avsedda att gälla för medelstora och stora vindkraftsanläggningar, d.v.s. anmälningspliktiga och
tillståndspliktiga vindkraftsärenden. Miniverk och
gårdsverk har inte behandlats vid utpekandet av
potentiella vindbruksområden.
De i vindbruksplanen utpekade potentiella vindbruksområdena riskerar att medföra påtaglig skada
på totalförsvarets riksintressen samt områden av
betydelse för totalförsvarets militära del enligt 3 kap
9 § första och andra stycket miljöbalken. Ett flertal
av det i vindbruksplanen utpekade potentiella vindbruksområdena berör såväl öppet redovisade riksintressen samt riksintressen som omfattas av sekretess
enligt 15 kap 2 § offentlighets- och sekretesslagen
(SFS 2009:400).
Områden som berör ”Stoppområde höga objekt Hagshults övningsflygplats” betecknas med bokst ver och övriga potentiella vindbruksområden med
siffro . Inom de potentiella vindbruksområdena A,
B, C, D, E, F, G, H, I och J hamnar vindkraft med
all sannolikhet i konflikt med totalförsvarets intre sen. Men även inom eller i anslutning till med siffror
betecknade potentiella vindbruksområden kan det
finnas militära, för allmänheten ej kända, intress områden. Oavsett var är det därför att rekommendera att samråd sker med Försvarsmakten i varje
enskilt vindkraftsärende innan vindkraftsexploatören
i fråga lagt ned allt för mycket resurser för att utreda
ett områdes lämplighet.
Vidare kan nämnas att Vaggeryds kommun dels
berörs av utredningskorridor för höghastighetsbanan, Malmö - Jönköping - Göteborg/Stockholm och
dels av planerat järnvägsprojekt ”Y:et” på sträckan
Värnamo - Vaggeryd - Jönköping/Nässjö. Dessa
projekt kan komma att påverka möjligheten till var
placering av vindkraftsverk är möjligt, vilket, precis som de militära intressen, måste prövas i varje
enskilt ärende.
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Vindbruksplanen ska således endast ses som ett
vägledande dokument för kommunens framtida
ställningstaganden i vindkraftsärenden. Exempelvis
Försvarsmaktens intressen eller upptäckten av skyddade växt- och djurarter kan påverka genomförbarheten av vindkraftsprojekt även inom i vinbruksplanen utpekade ”potentiella vinbruksområden”.
Resonemang och ställningstaganden i vindbruksplanen baseras på dagens, 2017-05-24, tekniska
ståndpunkt, forskningsrön och regelverk. Därför kan
vindbruksplanen behöva uppdateras i takt med såväl
teknikens utveckling samt ifall ny lagstiftning kommer till.
Vindbruksplanen är inte juridiskt bindande och varje
enskilt vindkraftsärende kommer att prövas enligt
gällande lagstiftning i bl.a. miljöbalken (1998:808,
förkortad MB), och plan- och bygglagen (2010:900,
förkortad PBL). I varje enskilt vindkraftsärende
kommer Vaggeryds kommun använda vindbruksplanens känslighetsanalys som utgångspunkt för sin
tillstyrkan eller avstyrkan.
Vindbruksplanen har ställts ut för samråd under
tiden 3 juli 2017 t.o.m. 6 september 2017 samt varit
på utställning under tiden 19 mars 2018 t.o.m. 14
maj 2018. Under samrådstiden och utställningstiden
har det getts tillfälle för myndigheter, kommuner,
privatpersoner, företag, föreningar och politiska
partier att skriftligen lämna synpunkter. Inkomna
synpunkter har bemöts i en ”samrådsredogörelse”,
se KS beslut 2018-03-07 § 041 samt i ”Yttranden
och svar efter Vaggeryds Vindbruksplans första utställning”, se KS beslut 2018-10-03 § 214.
Såväl yttranden under samrådet som under utställningen har föranlett justeringar av vindbruksplanen.
Justeringarna efter utställningstiden har varit av sådan karaktär att vindbruksplanen nu ställs ut på nytt.
Även under den förnyade utställningstiden har
berörda myndigheter och allmänheten åter möjlighet
att lämna synpunkter som kan föranleda ytterligare
justeringar av planen. Inkomna synpunkter som
resulterar i ändringar i text eller kartbilder redovisas
sedan i kommunens ”utlåtande”. Den förnyade utställningstiden varar i 2 månader, fr.o.m. 19 november 2018 t.o.m. 21 januari 2019.
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Sammanfattning
Sedan den första generationens vindkraftsverk
uppfördes på 1980-talet har en snabb utveckling
mot allt effektivare och högre verk skett. Förutom
vindkraftverkens visuella påverkan styrs lokalisering
av vindkraftverk av en rad olika aspekter. Dels av
markens lämplighet utifrån befintliga markanvän ningsintressen såsom kultur- och naturvärden och
dels av platsens vindenergi.
Sett till vindpotentialen bedöms hela kommunens
yta som lönsam för etablering av vindkraftverk.
Utpekandet av potentiella vindbruksområden har
skett med hänsynstagande till markanvändningsintressen samt med hänsyn till bland annat landskapsbilden och den befintliga bebyggelsen. Dock riskerar
de i vindbruksplanen utpekade potentiella vindbruksområdena att medföra påtaglig skada på totalförsvarets riksintressen samt områden av betydelse
för totalförsvarets militära del enligt 3 kap 9 § första
och andra stycket miljöbalken. Ett flertal av det i
vindbruksplanen utpekade potentiella vindbruksområdena berör såväl öppet redovisade riksintressen
samt riksintressen som omfattas av sekretess enligt
15 kap 2 § offentlighets- och sekretesslagen (SFS
2009:400).
Arbetet har i föreliggande utställningshandling resulterat i sammanlagt 32 potentiella vindbruksområden.
Att etablera vindkraftverk inom resterande områden
bedömer Vaggeryds kommun inte som önskvärt. Se
även sammanfattning av bedömningsgrunder i tabell
på sida 7-11.
Vindkraftområdena har betecknats med siffror 1-22
samt bokstäver A-J. Beteckningarna av områdena
har ändrats sedan vindbruksplanens samråd och
första utställning. Tidigare beteckningar framgår i de
områdesvisa beskrivningarna sida 56 och följande.
Inför vindbruksplanens antagande kan de potentiella
vindbruksområdena komma att justeras ytterligare i
antal och utformning. Detta bl.a. med hänseende till
inkomna synpunkter under vindbruksplanens förnyade utställning.
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Hur många verk som får plats inom dessa sammanlagt 32 områden beror på ett flertal faktore . Varje
område måste därför detaljstuderas för att en rimlig
beräkning ska kunna göras. Beroende på hur stor
verkens rotordiameter är, kan olika antal verk få
plats på en yta. Ytterligare förutsättningar som styr
hur många verk, med en viss rotordiameter, som får
plats inom ett område är bland annat:
• tillgänglighet,
• formen på området,
• terrängen och
• verkens placering i förhållande till varandra 		
med tanke på läbildning.
Storleken på de 32 utpekade områdena är totalt cirka
7 903 ha vilket i teorin ger en möjlig etablering av
cirka 220 verk med en rotordiameter på 120 meter,
om verken antas stå på en rektangulär yta som kan
utnyttjas maximalt.
I vindbruksplanens sista kapitel redovisas ett resonemang kring vilken årlig vinning av vindenergi som
teoretiskt kan uppnås inom de i vindbruksplanen
utpekade potentiella vindbruksområdena. Resultatet grundar sig på en teoretisk beräkningsmodell. I
praktiken är förutsättningarna för varje utpekat potentiellt vindbruksområde unika, varför beräkningsmodellen endast ska ses som en grov och teoretisk
uppskattning.
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Sammanfattning av bedömningsgrunder och kartanalysen
Nedanstående tabell sammanfattar förutsättningar för framtagandet av de potentiella vindbruksområdena i
vindbruksplanen, kommunens ställningstaganden och hur de olika markanvändningsintressena har hanterats
i kartanalysen:
Riksintresse vindbruk,
sida 14:

I Jönköpings län finns sju riksintresseområden för vindbruk. Inget av dessa
områden berör Vaggeryds kommun. Tidigare två riksintresseområden som
redovisas i kommunens gällande översiktsplan är strukna.
Vindförutsättningar,
För att få ut tillräckligt mycket energi bör vindhastigheten vara minst, helst
sida 26 ff:
mer än, 7 meter per sekund i medelvind vid navhöjd. Områden som i 2011 års
vindkartering har lägre medelvind än 7 meter per sekund på 140 meters höjd
ovan mark har därför ej pekats ut som potentiella vindbruksområden.
Anslutning till elnät,
Hänsyn har inte tagits till befintliga elnät vid utpekandet av potentiella vin sida 28:
bruksområden. Befintliga elnät (dock ej distributionsnät) och nätområden
redovisas i kartbilden sida 28 samt i de områdesvisa beskrivningarna sida
56 ff. Anslutningsmöjligheter till elnäten måste utredas av vindkraftsexploatören i varje enskilt vindkraftsärende.
Respektavstånd till infraLämpliga respektavstånd kan variera beroende på verkens höjd och måste
struktur,
därför prövas i varje enskilt vindkraftsärende. Av redovisningstekniska skäl
sida 29:
har vid utpekandet av potentiella vindbruksområden ingen hänsyn tagits till
kraftnät, vägar och järnvägar.
SamhällsbyggnadsintresVid identifiering av områdesavgränsingarna för de potentiella vindbruksomr sen, bebyggelse, sida 32:
dena har följande respektavstånd implementerats:
Minst 700 meter till såväl bostads- som övrig bebyggelse, minst 2 000 meter
till tätorterna Vaggeryd och Skillingaryd, 1 500 meter till Hok, Klevshult,
Bondstorp och Yxenhaga, minst 1 500 meter till övriga områden som är detaljplanelagda för bostäder samt minst 1 000 meter till kyrkor. Buffring med
1 500 meter sker dessutom till sjöar och vattendrag som i kommunens översiktsplan pekats ut som LIS-områden (Landsbygdsutveckling i strandnära
läge, se sida 25).
Bortsett från ovan angivna respektavstånd är kommunens ställningstagande
att ett respektavstånd på minst 4 gånger den totala vindkraftverkshöjden ska
uppfyllas till bostäder.
Mellankommunala intres- Kommunens ställningstagande är att samråd ska ske med grannkommuner då
sen, sida 34:
vindkraftsverk planeras inom ett avstånd på två km, samt bör ske för planerade verk inom ett avstånd på tre km till kommungränsen.
Totalförsvarets intressen,
Vid identifiering av områdesavgränsingarna för de potentiella vindbrukso sida 35:
rådena har ingen hänsyn tagits till Försvarsmaktens intresseområden. Det är
Försvarsmakten som får bedöma om vindkraftsetablering riskerar att medföra
påtaglig skada på riksintressen för totalförsvarets militära del. Att samråd
ska ske med Försvarsmakten i varje enskilt vindkraftsärende, oavsett var
ett vindkraftverk planeras i Vaggeryds kommun redovisas sida 35 samt i de
områdesvisa beskrivningarna sida 56 ff. Frågan måste prövas i varje enskilt
vindkraftsärende.
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Civila luftfarten, sida 36:

Kulturmiljöintressen,
sida 37:

Turism och friluftsliv,
sida 39:
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Vid identifiering av områdesavgränsingarna för de potentiella vi dbruksområdena har s.k. Hinderbegränsat område kring Jönköpings Airport AB undantagits. Hela kommunens yta ingår i s.k. MSA-yta för Jönköpings Airport. Samråd
ska ske med Jönköpings Airport AB, LFV och P&T Flyginformation i varje
enskilt vindkraftsärende i Vaggeryds kommun.
Vid identifiering av områdesavgränsingarna för de potentiella vindbrukso rådena har områden som är riksintresse för kulturmiljövården undantagits.
Kommunens ställningstagande är att kulturmiljöer av riksintresse generellt
ska betraktas som särskilt känsliga för vindkraftverk och att det i varje enskilt
vindraftsärende ska prövas ifall skyddsavstånd ska hållas mellan det planerade vindkraftverket och riksintresset i fråga.
Vid identifiering av områdesavgränsingarna för de potentiella vindbrukso rådena har även kulturmiljöer som pekats ut i kommunens översiktsplan, ÖP
2012, undantagits. Vaggeryds kommun anser att dessa kulturmiljöer generellt ska betraktas som känsliga för vindkraftverk och att det i varje enskilt
vindraftsärende ska prövas ifall skyddsavstånd ska hållas mellan det planerade vindkraftverket och kulturmiljön i fråga.
Vid identifiering av områdesavgränsingarna för de potentiella vindbrukso rådena har inget hänsyn tagits till förekomsten av fornlämningar och övriga
kulturhistoriska lämningar enligt Riksantikvarieämbetets (RAÄ) kartdatabas, heller ej till enligt Skogsstyrelsen kända bebyggelselämningar. Förekomsten av kända objekt redovisas i kartbilden sida 37 samt i de områdesvisa
beskrivningarna sida 56 ff. Kommunen bedömer att en samordning, under
förutsättning av en noggrann detaljlokalisering, kan vara möjligt i de flesta
fallen. Konsekvenserna för kulturhistoriska värden ska utredas i varje enskilt
vindkraftsärende, samråd ska alltid ske med länsstyrelsens kulturmiljöenhet.
Vid identifiering av områdesavgränsingarna för de potentiella vindbruk områdena har Store Mosse som är riksintresse för friluftslivet undantagits.
Kommunens ställningstagande är att Store Mosse generellt ska betraktas som
särskilt känsligt för vindkraftverk och att det i varje enskilt vindraftsärende
ska prövas ifall skyddsavstånd ska hållas mellan det planerade vindkraftverket och riksintresset i fråga.
Vid identifiering av områdesavgränsingarna för de potentiella vindbrukso rådena har bl.a. hänsyn tagits till följande målpunkter för turism och friluftsliv:
Ett respektavstånd på 1 000 meter till Store Mosse nationalpark, skidbacke,
1 000 meter till hembygdspark/gård, kommunal badplats, golfbana, campingplats, vildmarksbyn och medeltidsbyn. Kommunens ställningstagande är
att dessa målpunkter för turism och friluftslivet generellt ska betraktas som
känsliga för vindkraftverk. För befintliga vandringsleder är kommunens stäl ningstagande att dessa kan vara förenliga med vindkraft och vid behov flyttas
i sitt läge. Eventuellt flytt av leder ska ske i samråd med kommunens Kultu och fritidsnämnd.
Vid identifiering av områdesavgränsingarna för de potentiella vindbruksomr dena har hänsyn tagits till det stora opåverkatde område enligt kommunens
översiktsplan, 2012. Kommunens ställningstagande är att områdets värde för
turism och friluftslivet ligger i dess vildmarkskaraktär vars bevarande är svårt
att förena med vindkraft.
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Turism och friluftsliv,
sida 39:
Naturmiljöintressen, fortsida 40:

Potentiella vindbruksområden har därför inte pekats ut inom der stora opåverkade området. Kommunens ställningstagande är att etablering av vindkraft
inte ska tillåtas inom det stora opåverkade området enligt avgränsningen i
gällande översiktsplan 2012.
Vid identifiering av områdesavgränsingarna för de potentiella vindbruk områdena har Nationalparken Store Mosse, sida 40, undantagits och ett
respektavstånd på 1 000 meter hållits. Kommunens anser är att etablering av
vindkraftverk inte ska tillåtas inom nationalparken. Kommunens ställningstagande är att det i varje enskilt vindkraftsärende ska prövas ifall skyddsavstånd ska hållas utöver 1 000 meter mellan det planerade vindkraftverket och
nationalparken.
Vid identifiering av områdesavgränsingarna för de potentiella vindbrukso rådena har riksintresseområden för naturvård, sida 41, undantagits. Kommunens anser att etablering av vindkraftverk inte ska tillåtas inom riksintresse för naturvård. Kommunens ställningstagande är dessutom att det i varje
enskilt vindkraftsärende ska prövas ifall skyddsavstånd ska hållas mellan det
planerade vindkraftverket och riksintresset i fråga.
Vid identifiering av områdesavgränsingarna för de potentiella vindbrukso rådena har Natura 2000-områden, sida 42, undantagits och ett respektavstånd på 500 meter (SCI/SAC, art och habitatdirektivet) respektive 750 meter
(SPA fågeldirektivet) hållits. Natura 2000-området vid Store Mosse föreslås
av LST att utökats och har därför buffrats med motsvarande. Naturreservatet
Hatten kommer att bli Natura 2000-område på sikt, vilket har beaktats under
arbetets gång. Kommunens ställningstagande är att vindkraftverk inte ska
tillåtas inom Natura 2000-områden och att det i varje enskilt vindkraftsärende
ska prövas ifall skyddsavstånd utöver de 500 respektive 750 meter ska hållas
mellan det planerade vindkraftverket och Natura 2000-området i fråga.
Vid identifiering av områdesavgränsingarna för de potentiella vindbrukso rådena har naturreservat, sida 43, undantagits. Vaggeryds kommun anser att
etablering av vindkraftverk inom naturreservat inte ska tillåtas. Kommunens
ställningstagande är att det i varje enskilt vindkraftsärende ska prövas ifall
skyddsavstånd ska hållas mellan det planerade vindkraftverket och naturreservatet i fråga.
Vid identifiering av områdesavgränsingarna för de potentiella vindbrukso rådena har inget hänsyn tagits till naturområden med särskilda bevarandevärden, sida 44, enligt Skogsstyrelsen. Kommunens ställningstagande är att
konsekvenserna för naturområden med särskilda värden ska utredas i varje
enskilt vindkraftsärende och att etablering av vindkraftverk generellt inte är
önskvärt inom dessa områden, men bedömer att en samordning, under förutsättning av en noggrann detaljlokalisering, kan vara möjligt i vissa fall.
Vid identifiering av områdesavgränsingarna för de potentiella vindbruk områdena har inget hänsyn tagits till ängs- och hagmarker samt odlingslandskap, sida 45, som pekats ut i länsstyrelsens planeringsunderlag. Kommunens ställningstagande är att vindkraftverk inte bör placeras så att en
ytterligare uppsplittring av ängs- och hagmarker sker samt att konsekvenser
för ängs- och hagmarker samt odlingslandskap ska utredas i varje enskilt
vindkraftsärende.
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Vid identifiering av områdesavgränsingarna för de potentiella vindbrukso rådena har inget hänsyn tagits till jordbruks- och skogsmark, sida 45. Öppen
jordbruksmark är relativt sällsynt i Vaggeryds kommun och där den förekommer snarare av småskalig mosaikartad karaktär. Vaggeryds kommun anser
att öppen jordbruksbygd av landskapsbildsmässiga skäl är mindre lämpad än
storskaliga skogsområden.
Kommunens ställningstagande är att det i varje enskilt vindkraftsärende ska
ske en noga övervägning ifall det är möjligt att förena jordbruksintresset med
uppförandet av planerat vindkraftverk.
Vid identifiering av områdesavgränsingarna för de potentiella vindbrukso rådena har inget hänsyn tagits till skyddsvärda träd. Förekomsten av skyddsvärda träd redovisas i kartbilden sida 46 samt i de områdesvisa beskrivningarna sida 56 ff. Kommunens ställningstagande är att stort hänsyn ska tas till
särskilt skyddvärda träd, men bedömer att en samordning, under förutsättning
av en noggrann detaljlokalisering, kan vara möjligt i de flesta fallen.
Vid identifiering av områdesavgränsingarna för de potentiella vindbrukso rådena har inget hänsyn tagits till fågelliv och fladdermöss, sida 47. Kommunens ställningstagande är att vindkraftsverk inte ska komma till stånd inom
flyttstråk, häcknings- eller födosöksområden av särskilt hotade arte . Särskild
inventering och lokaliseringsprövning avseende fågelliv och fladdermöss kan
bli avgörande i samtliga utpekade vindbruksområden i framtida beslut ifall
vindkraftsetableringar får komma till stånd eller ej.
Vid identifiering av områdesavgränsingarna för de potentiella vindbrukso rådena har hänsyn tagits till det stora opåverkade området enligt kommunens översiktsplan, 2012. Kommunen bedömer att området i fråga, sida 49
generellt ska ses som mycket känsligt för vindkraft och står fasst vid ställningstagandet i gällande översiktsplan om att områdets vildmarkskaraktär ska
bevaras och att det i sin tur är svårt att förena med vindkraft. Potentiella vindbruksområden har därför inte pekats ut inom der stora opåverkade området.
Kommunens ställningstagande är att etablering av vindkraft inte ska tillåtas
inom det stora opåverkade området enligt avgränsningen i gällande översiktsplan 2012. Ostörda (buller) områden som är ett schematiskt utpekande
enligt LST analys har det vid utpekandet av potentiella vindbruksområden
inte tagits hänsyn till. Potentiella vindbruksområden som sammanfaller med
av länsstyrelsen utpekade ostörda områden bedöms av Vaggeryds kommun
generellt som extra känsliga för vindkraft.
Vid identifiering av områdesavgränsingarna för de potentiella vindbruk områdena har hänsyn tagits till värdefulla vatten, sida 50, som redovisas i
kommunens översiktsplan. Ett respektavstånd på 1 000 meter har hållits till
Rasjön, Mossjön, Bosarydssjön, Lagan mellan Karlsforsdammen och Fågelforsdammen och Häråns nedre del.
Kommunens ställningstagande är att vindkraftverk inte ska tillåtas inom ett
avstånd på minst 1000 meter till respektive strandkant.
Vid identifiering av områdesavgränsingarna för de potentiella vindbrukso rådena har vattenskyddsområden, sida 50, undantagits. Vaggeryds kommun
anser att vindkraftverk inte ska tillåtas varken inom befintliga vattenskydd områden eller inom utredningsområden för vattenskyddsområden.
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I Vaggeryds kommun förekommer ett stort antal våtmarker, sida 50, som
redovisas i en nationell inventering.
Kommunens anser att det i varje enskilt vindkraftsärende ska säkerställas att
förutsättningarna för att nå miljömålet ”Myllrande våtmarker” inte försämras.
Vid identifiering av områdesavgränsingarna för de potentiella vindbruk områdena har inget hänsyn tagits till vattenförekomster. Inom Vaggeryds
kommun listas 52 s.k. vattenförekomster (2017-03-22) dessa redovisas sida
51. Kommunen anser att samråd avseende eventuell påverkan på vattenförekomster måste ske med länsstyrelsen i varje enskilt vindkraftsärende. Hänsyn
ska tas till samtliga yt- och grundvattenförekomster, oavsett ifall dessa nämns
särskilt i VISS eller är skyddade som fiskevårdsområde
Vid identifiering av områdesavgränsingarna för de potentiella vindbrukso rådena har inget hänsyn tagits till kalkning, sida 52, som för nuvarande till
stor del sker med hjälp av helikopterflygninga .
Kommunens ställningstagande är att frågan ska hanteras i varje enskilt vindkraftsärende. Vaggeryds kommun anser att anmälnings- respektive tillståndsärenden inte ska genomföras utan att frågan om kalkning har utretts på ett
tillfredsställande sätt.
Vid identifiering av områdesavgränsingarna för de potentiella vindbrukso rådena har inget hänsyn tagits till strandskyddsområden, sida 53.
Strandskyddet i sig utgör inte ett absolut hinder mot vindkraftsetableringar.
En bedömning måste dock göras i varje enskilt fall huruvida anläggningen
är förenlig med strandskyddets syften och om det finns särskilda skäl för att
medge dispens. Vaggeryds kommun anser att vindkraftverk generellt inte bör
placeras inom strandskyddsområden, samt att eventuella väg- och kabeldragningar bör förläggas utanför strandskyddsområden där så är möjligt.
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Inledning
Bakgrund1

Den totala ytan för vindbrukets riksintresseområden
är 7 868 km2 och utgör drygt 1,5 procent av Sveriges yta inklusive svenskt vatten.

Sedan de första vindkraftverken byggdes i början
av 80-talet har antalet vindkraftverk i Sverige ökat
markant.

Enligt 2013 års utpekande finns i Jönköpings län nu
7 riksintresseområden. Inget av dessa områden ligger i Vaggeryds kommun.

År 2005 var vindkraftens elproduktion i Sverige
cirka 1 TWh, vilket motsvarade mindre än 0,5 %
av den totala elproduktionen i landet. Tio år senare
uppgick den totala elproduktionen från vindkraften
i Sverige till 16 TWh vilket motsvarande 10 procent
av Sveriges elproduktion 2015.

Statistik och utbyggnadsmål2.

Sett till första generationens vindkraftverk har den
tekniska utvecklingen lett till allt mer effektiva verk,
och samtidigt även allt högre verk. Dagens verk kan
som jämförelse tas i bruk vid svagare vind och orsakar i regel mindre ljudstörningar.
Sedan de första vindkraftverken byggdes har utbyggnadstrenden påverkats såväl av skatteregler
som av regeringens nationella planeringsmål. Under
2013 minskade utbyggnadstakten för svensk vindkraft för första gången någonsin. Sedan 2009 har det
inte byggts så få vindkraftverk i Sverige som under
2013. Samtidigt har utbyggnaden varit betydande på
sina ställen.
Marknaden för stora turbiner var fortsatt stark under
2016, medan antalet små vindkraftverk (<1,5 MW)
som installerades var försumbart, vilket var ett
trendbrott. Det finns även en trend mot att sto driftsfördelar är utslagsgivande i konkurrensen om
investeringar. Stora parker med mycket goda vindförutsättningar är det som dominerade utbyggnaden
under 2016.
I syfte att främja vindkraftsutbyggnaden finns sedan
2004 i Sverige mark- och vattenområden som är
utpekade som riksintresse för vindbruk. Den senaste
uppdateringen av dessa riksintresseområden genomfördes under åren 2010-2013. Idag finns 310 riksi tresseområden för vindbruk, varav 281 områden på
land och 29 till havs och i insjöar.

1

Källa: Energimyndigheten, www.energimyndigheten.se
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Nationellt mål - Sverige
Sveriges ambitioner om att bygga ut förnybar energi
utgår ifrån de energipolitiska målen till 2020 som
finns inom EU. Enligt ett av dessa ska Sverige 2020
uppnå minst 49 % förnybar energi. Riksdagen höjde
ambitionen genom ett nationellt mål om minst 50 %
förnybar energi till 2020. Under 2012 passerade
Sverige målgränsen 51 % förnybar energi i systemet. Sedan de energipolitiska målen för 2020 togs
har regeringen (Prop. 2017/18:228) föreslagit en
ambitionshöjning om att Sverige ska uppnå 100 %
förnybar elproduktion 2040.
Produktionen av olika energislag fördelade sig i Sverige 2016 enligt följande:
Energislag

cirka TWh

62
Vattenkraft		
Kärnkraft		
61
Kraftvärme		
9
Industriell kraftvärme 6
Vindkraft		
16
Övrig värmekraft
0,02
Summa		
154

Andel
40 %
40 %
6%
4%
10 %
100 %

Statistiken uppdateras kontinuerligt på Energimyndighetens hemsida www.energimyndigheten.se och
på Svenska Kraftnäts hemsida www.svk.se.
Riksdagen har sedan 2002 antagit en planeringsram
för vindkraft enligt vilket 30 TWh (varav 10 TWh
havsbaserade verk) ska produceras år 2020. Ska
planeringsramen nås krävs år 2020 en installation av
cirka 2 gånger den i dagsläget (2016) installerade effekten. Planeringsramen om 30 TWh vindkraft är att
betrakta som ett politiskt ställningstagande och ett
stöd i planeringen för kommuner, länsstyrelser och
myndigheter.
2

Källa: Statistiska centralbyrån, SCB, www.scb.se

VINDBRUKSPLAN VAGGERYDS KOMMUN
Utbyggnaden av vindkraft i Sverige drivs i dagsläget
främst av incitamenten inom elcertifikatsystemet,
som har ett gemensamt mål med Norge om ytterligare 28,4 TWh förnybar elproduktion till 2020
jämfört med 2012. Sverige har dessutom som mål
att öka den förnybara elproduktionen med ytterligare 18 TWh till 20303. På grund av de låga priserna
på elcertifikat begränsas utbyggnaden numera till de
absolut lönsammaste och mest vindutsatta platserna
i Sverige.

• utsläppen av växthusgaser i Jönköpings län år
2020 ska vara 30% lägre än år 1990.
• det år 2020 finns solcells- och vindkraftsanlägg
ningar som, tillsammans med el från kraftvärme,
gör att Jönköpings län till minst 50% är självförsörjande på el.
• all energi för uppvärmning av bostäder och lokaler är fossilbränslefri år 2020.
• nästan alla tätorter har utbyggd fjärrvärme eller
närvärme med enbart förnybar energi år 2020.

Regionala mål - Jönköpings län
Sedan 2011 samverkar länets kommuner, regionen,
flera myndighete , högskolan i Jönköping och ett
stort antal företag i Klimatrådet. Ett av rådets gemensamma mål är att åstadkomma en energiomställning. Genom samverkan önskar man att länet på ett
kraftfullt och effektivt sätt ska bidra till det nati nella klimatmålet och att Jönköpings län år 2050 ska
vara ett plusenergilän till gagn för medborgare och
näringslivet i Jönköpings län. Visionen innebär att
9 TWh el ska produceras i Jönköpings län genom
förnybar energi 2050.

Bland annat anges följande åtgärdsförslag:
• verka för ökad andel vindkraft med lokalt
ägande.
• utreda möjligheten att producera förnyelsebar
energi.

Genomförda vindkraftsprojekt i länet
I Energimyndighetens nationella Vindkraftstatestik
2017 (ER 2018:13) framgår att den sammanlagda
installerade effekten vindkraft var 275 M i Jönköpings län 2017. Produktionen vindkraftsel var under
2017 i länet 783 GWh vilket motsvarar 8,7 % av
målet 2050 vid en antagen kapacitetsfaktor 32,5 %.
På webbsidan www.vindbrukskollen.se kan man
följa såväl antalet, art och läge av projekterade och
befintliga vindkraftverk i Jönköpings län och övriga
Sverige.
Lokala mål - Vaggeryds kommun
I Vaggeryd kommunens miljöprogram, som antogs
2014-09-29 § 84, nämns att kommunen ska sträva
för en minskad klimatpåverkan.
Ett övergripande mål är att öka förnybar energi som
produceras och används i Vaggeryds kommun samt
att bli fossilbränslefri.
Som detaljerade mål anges att bidra till etappmålet i
länets klimat- och energistrategi genom att:
3

Bakgrund Vaggeryds kommun
Enligt den nationella vindkarteringen från 2011
är vindförhållandena i Vaggeryds kommun ur ett
vindkraftsperspektiv mycket goda endast på enstaka
platser på en höjd av 110 meter ovan mark. På en
höjd av 140 meter ovan mark uppnås en medelvind
på 7,0-8,0 m/s, inom stora delar av kommunen. Ur
ett ekonomiskt perspektiv kan därför, sett till vindenergin, i princip hela kommunens yta bedömas som
intressant för etablering av vindkraftverk med en
navhöjd > 140 meter.
Förutom lämpligheten ur vindenergisynpunkt förekommer en rad andra förutsättningar och markanvändningsintressen som på vissa platser och
områden påverkat bedömningen vid utpekandet av
potentiella områden för vindkraftsetablering. Vilka
dessa intressen är beskrivs mer ingående i efterföljande kapitel.
Tidigare ställningstaganden i kommunen
Vaggeryds kommun ställer sig allmänt positiv till
alternativa energikällor såsom vindkraften, vilket
framgår bl.a. av följande ställningstagande i kommunens gällande översiktsplan 2012:”Vaggeryds
kommun anser att utbyggnaden av vindkraft är högst
angeläget och något positivt, förutsatt att lokaliseringen av dessa är lämpliga. Om man bygger
vindkraft i kommunen måste man även ta hänsyn till
vilken ny riskbild detta innebär.”

Källa: Energimyndigheten, www.energimyndigheten.se, 20170703.
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Sedan översiktsplanen antogs har Energimyndigheten gjort en översyn av riksintresseområden för
vindbruk, vilket resulterat i att de två riksintresseområdena för vindbruk som tidigare pekats ut inom
Vaggeryds kommun inte längre finns med
Resonemang och ställningstagande i denna vindbruksplan baseras på dagens, 2017-05-25, tekniska
ståndpunkt, forskningsrön och regelverk.

Vindkraftsärenden i Vaggeryds kommun
Enligt vindbrukskollen, www.vindbrukskollen.se
finns det i Vaggeryds kommun för närvarande:
• inga uppförda vindkraftverk (gårdsverk finns
• fyra beviljade vindkraftverk
• 27 vindkraftverk som för närvarande handläggs
(Vaggeryds vindkraftspark)
• samt 6 verk för vilka ”uppgift saknas” (Åsthult)
• och 24 ej aktuella, återkallade ärenden 			
(Mosshult-Palsbo och Kylås)
Kommunen har vid utpekandet av de potentiella
vindbruksområdena inte tagit hänsyn till pågående
vindkraftsärenden. Därför kan nedan pågående
projekteringsytor skilja sig i sin geografiska utbre ning från de i vindbruksplanen utpekade potentiella
vindbruksområdena.

Kartbilden är en ögonblicksbild.
Vid behov kommer kartbilden att
justeras och aktualiseras inför
planens antagande.
Vindkraft i Vaggeryds kommun,
www.vindbrukskollen.se, 2017.09.23
Beviljat vindkraftverk
Projekteringsyta vindkraftverk
Potentiella vindbruksområden
utanför stoppområde
inom stoppområde
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Riksintresse för vindbruk
Energimyndigheten har den 16 december 2013 beslutat om justeringen av 2008 års riksintresseområden för vindbruk, på land och till havs. De nya riksintresseområdena berör för hela Sverige sammanlagt
ca 3 800 km2 landarea och ca 4 100 km2 vatten. I
Jönköpings län finns numera sj riksintresseområden. Inget av dessa riksintresseområden ligger inom
Vaggeryds kommun. Tidigare två riksintresseområden som legat i Vaggeryds kommun och redovisas i
kommunens gällande översiktsplan, 2012 är strukna.
Följande kriterier har bl.a. legat till grund vid utpekandet av riksintressets områden på land:
• vindförutsättningar om minst 7,2 m/s 			
årsmedelvind 100 meter ovan mark,
• områdesstorlek på land 5 km2 eller större, förutom i elområde 4 där områdesstorleken 		
är 3 km2 eller större,
• avstånd till bebyggelse minst 800 meter,
• områden berör ej Natura 2000-områden, 			
nationalparker, natur- eller kulturreservat,
• riksintresseområden från 2008 där projekt-		
ering pågår kvarstår trots ett avstånd på endast
400 meter till närmsta bebyggelse.

Vindbruksplanens syfte
Vindbruksplanens syfte är att utgöra ett underlag till
en strukturerad utbyggnad av vindkraft i Vaggeryds
kommun. Planen ska fungera som ett underlag och
stöd vid bemötandet av vindkraftsfrågor i kommunen.
Förutom att vägleda kommunen till ett helhetsgrepp
när det gäller vindkraftsfrågor ska vindbruksplanens
riktlinjer och allmänna förhållningssätt vid prövning
av vindkraftverk förenkla och underlätta handläggningen av vindkraftsärenden.
Genom vindbruksplanen har kommunen, efter antagandet av vindbruksplanen i kommunfullmäktige,
tagit ställning till frågor avseende lokaliseringen
av vindkraft i kommunen och ger tydliga signaler
över vilka områden som efter en första översiktlig
bedömning anses minst känsliga för etablering av
vindkraftverk.

Vindbruksplanen är ej juridiskt bindande, men Vaggeryds kommun kommer att ta ställning vid varje
enskilt vindkraftsärende, med känslighetsanalysen
i vindbruksplanen som utgångspunkt för tillstyrkan
eller avstyrkan av ärendet i fråga.

Planeringsprocessen
Vindbruksplanen har tagits fram enligt plan- och
bygglagens regler för översiktliga planeringsunderlag. Planläggningsprocessen innebär att planförslaget kommuniceras med såväl allmänheten som
berörda myndigheter två gånger. Förfarandet är till
för att ge alla berörda parter möjlighet att lämna
synpunkter på planförslaget och därigenom vara
delaktiga och påverka planprocessen.
Samråd och utställning av planförslaget är ett viktigt
planeringsinstrument, dels för att fånga upp allmänhetens lokalkännedom och dels för att bemöta
eventuella frågor angående planförslaget.
Inkomna synpunkter under samrådet och under
utställningen bemöts i vardera en sammanställning
och vindbruksplanen antas slutligen efter justering/
komplettering av handlingarna efter utställningen.
Om ingen överklagar antagandebeslutet enligt kommunallagen, 10 kap. 1§, vinner antagandebeslutet
laga kraft tre veckor efter anslag.

Innehåll och avgränsning
Vindbruksplanen är kommunomfattande och har
tagits fram med fokus på större landbaserade vindkraftsanläggningar.
Vindkraftsanläggningar som varken är anmälningseller prövningspliktiga enligt miljöbalken eller
bygglovspliktiga enligt plan- och bygglagen har inte
behandlats vid utpekandet av potentiella vindbruksområden. Generellt kan antas att dessa verk, eftersom de är avsevärt mindre, jämförelsevis endast har
en begränsad påverkan på sin omgivning. För dessa
verk kan bygglov erhållas även i områden som i
denna plan inte pekats ut som potentiella vindbruksområden. Så kallade gårdsverk eller miniverk kan
tillåtas i anslutning till lantbrukens byggnader.

15

VINDBRUKSPLAN VAGGERYDS KOMMUN

Arbetsmetod
Vindbruksplan för Vaggeryds kommun har tagits
fram av Vatten och Samhällsteknik AB i samarbete
med Vaggeryds kommunledningskontor.
Ställningstaganden och rekommendationer i vindbruksplanen är resultatet av en avvägning mellan
vindkraftens intressen och andra markresursintressen
i kommunen. Exempel på i kommunen förekommande intressen är samhällsbyggnads-, frilufts-,
naturresurs-, försvars- och luftfartsintressen. Avvägningar av de olika intresseområdena har gjorts mot
bakgrund av de nationella miljömålen och rättsfall i
Miljööverdomstolen (MÖD). Kommunens intentioner är att bidra till de uppsatta miljömålen samt att
sträva efter en god hushållning med mark- och vattenområden. I ett första arbetssteg har med hjälp av
uteslutningsmetoden potentiella vindbruksområden
identifierats. Respektavstånd för att minska risken
för eventuellt störande effekter från vindkraftverken
har använts med Boverkets och länsstyrelsen allmänna rekommendationer som utgångspunkt.
Följande är respektavstånden som legat till grund i
denna vindbruksplan:
Minst 700 meter till såväl bostads- som övrig bebyggelse, minst 2 000 meter till tätorterna Vaggeryd
och Skillingaryd, 1 500 meter till Hok, Klevshult,
Bondstorp och Yxenhaga, minst 1 500 meter till
övriga områden som är detaljplanelagda för bostäder
samt minst 1 000 meter till kyrkor. Buffring med
1 500 meter sker dessutom till sjöar och vattendrag
som i kommunens översiktsplan pekats ut som LISområden (Landsbygdsutveckling i strandnära läge,
se sida 26).
Bortsett från ovan angivna respektavstånd är kommunens ställningstagande att ett respektavstånd på
minst 4 gånger den totala vindkraftverkshöjden ska
uppfyllas till bostäder.
Vilka de övriga respektavstånden är och vad de
grundar sig på beskrivs mer ingående i kapitel förutsättningar sida 21 ff.
Markområden som berörts av skyddsavstånd till befintlig bebyggelse, detaljplanelagda områden, sådana
områden som av kommunen anses som värdefulla
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för framtida samhällsbyggnadsintressen eller som
bedöms ha stora natur- och kulturvärden har inte
pekats ut som potentiella vindbruksområden för
medelstora och stora vindkraftsanläggningar.
Förekomsten av andra markanvändningsintressen i
kommunen, landskapsbildens tålighet samt kommunens ställningstagande om att sträva efter en strukturerad och effektiv utbyggnad av vindkraft har varit
avgörande faktorer vid utpekandet av potentiella
vindbruksområden.
En effektiv utbyggnad syftar till att prioritera etabl ringen av vindkraftverk i grupp. Sett till landskapets
totala ytmässiga påverkan i förhållande till installerad effekt är en strukturerad och samlad exploatering
av vindkraft att föredra istället för en spridd etablering av enstaka verk. Vindbruksplanen pekar därför
inte ut potentiella vindbruksområden som är mindre
än 30 ha stora.
Inför utpekadet av potentiella områden för vindkraftverk har en översiktlig analys av förutsättningar för
vindkraften genomförts. Förutsättningarna har kartlagts genom fältstudier, kartanalyser och avvägning
mot vindkraftens motstående intressen.
Redovisning av resultatet av ovan beskrivet analysarbete sker i kartutsnitt samt en kommuntäckande
översiktlig kartbilaga. Lämpliga skyddsavstånd ska
exempelvis bedömas utifrån riksintressens bevarandevärden i varje enskilt vindkraftsärende. De
generella ställningstaganden avseende olika områdens känslighet för vindkraft som redovisas i planen grundar sig på Boverkets rekommendationer i
”Vindkraftshandboken, Planering och prövning av
vindkraftverk på land och i kustnära vattenområden”, 2009, som utarbetats i samverkan med Energimyndigheten, Lantmäteriverket, Naturvårdsverket
och Riksantikvarieämbetet.
För att uppnå en tidig förankring hos kommunala
politiker, intresseorganisationer och allmänheten
tillmäts samrådet och granskningen av planen en
särskild betydelse under arbetets gång. Även mellankommunala frågor har beaktats och påverkat resultatet och slutsatser i vindbruksplanen.
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Vindbruksplanen fungerar enbart som ett översiktligt
planeringsunderlag därför ska en särskild lokaliseringsprövning ske i varje enskilt vindkraftsärende.
Lokaliseringsprövningen ska ge vid handen om en
specifik plats kan anses vara lämplig för etablering
av vindkraftverk. Respekt- eller skyddsavstånd kan
komma att bli aktuella för andra intressen än de som
omnämns i vindbruksplanen.
Olika förutsättningar styr hur många verk med en
viss rotordiameter som får plats inom ett visst område. Dessa förutsättningar är t.ex. närheten till vägar,
behov av nya vägar, formen på området, terrängen
och verkens placering i förhållande till varandra med
tanke på läbildning. Vidare påverkar verkens rotordiameter antalet verk som kan få plats på en viss yta.
Som tidigare nämnt kan generellt antas att verkens
inbördes avstånd behöver motsvara 4-6 gånger rotordiametern. Se även kapitel Bedömning av planeringsinsatsens effekt, sida 128.

Miljökonsekvenser
Enligt 6 kap. MB ska en miljöbedömning göras för
de planer vars genomförande innebär påtagliga miljökonsekvenser. Översiktsplaner kan generellt antas
medföra en betydande miljöpåverkan. Så är även fallet för Vaggeryds kommuns vindbruksplan.
Miljöbedömningen innebär att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tas fram, vars syfte är att identifiera och integrera miljöaspekterna i planen och
beskriva samt bedöma vilka miljökonsekvenser ett
genomförande av planen medför.
Arbetet med MKB:n har pågått parallellt med vindbruksplanen. MKB:n ingår i handlingarna och kommer tillsammans med vindbruksplanen vara beslutsunderlag för vindbruksplanens antagande.

Socioekonomiska konsekvenser
Med en ökad etablering av vindkraft har behovet av
mer kunskap om vindkraftens socioekonomiska konsekvenser ökat. Förutom miljövinster globalt sett har
vindkraft en potential att ge ekonomiska vinster till
samhällen i sin lokala omgivning, det behövs olika
typer av kunskap inom olika områden för att hitta så
bra lösningar som möjligt.

Angränsande fastigheter till en vindkraftsetablering kan
påverkas av en vindkraftsetablering.

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), har gjort en
kunskapssammanställning ”Socioekonomiska konsekvenser av vindkraftsetablering och tillämpningen
av vindbonus”, rapport 2016:4.
En slutsats från SLUs rapport är att många av de socioekonomiska konsekvenserna inte är undersökta.
Det saknas i dagsläget en modell för att redovisa en
socioekonomisk konsekvensbeskrivning vid planering av vindkraft. En sådan modell skulle kunna vara
ett värdefullt redskap med syftet att skapa mervärden för de lokalsamhällen där vindkraftsetableringar
sker, men också för att identifiera eventuella ko fliktområden och finna lösningar på dem
Vaggeryds kommun anser att socioekonomiska konsekvenser bör utredas i varje vindkraftsärende och
välkomnar om det i framtiden kommer att skapas en
praxis kring detta.
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Vindkraftens lokala nytta
Bortsett från den visuella påverkan påverkas även
angränsande markägarintressen i avseendet hur marken i anslutning till vindkraftsverk kan nyttjas.
Exempelvis bildar varje vindkraftverk ett vindupptagningsområde, i regel inom en radie på 4-6 gånger
rotordiametern, inom vilket inga ytterligare verk
kan etableras. Även möjligheten till exploatering för
bostadsändamål blir begränsat inom en viss radie till
en vindkraftsetablering, bl.a. med tanke på ljudemission. Detta innebär att även ägare till grannfastigheter, beroende på verkens placering i förhållande till
fastighetsgränser, kan påverkas i sin möjlighet att
nyttja sin mark.
I syfte att kompensera markägare för upplåtelse av
sin mark för exploatering för vindkraft skrivs i regel
arrendekontrakt mellan markägaren och vindkraftsexploatören. Det finns inga lagliga krav på hur ett
arrendekontrakt ska utformas i detalj. I en studie
”Ersättning vid vindkraftsutbyggnad” har Ludvig
Lidegran 2010 summerat hur arrendekontrakt brukar
skrivas. Studien visar att olika arrendeavtal för vindkraft principiellt har lika innehåll, men formuleringarna och beloppen varierar:
Varje vindläge är unikt och måste bedömas därefter.
Arrendetiden sätts oftast till cirka 30 år och markägaren får vanligtvis dels en årlig fast summa samt
en årlig procentuell ersättning som baseras på bl.a.
vindkraftverkets elproduktion. Om en vindkraftsanläggning omfattar flera närliggande fastigheter fö delas ersättningen utifrån hur stor andel respektive
fastighet utgör av anläggningens vindupptagningsområde. Detta innebär att även ägare till grannfastigheter har möjlighet att erhålla en viss årlig ersättning.
Det finns dessutom en rad goda exempel där vin kraftsbolag har betalat ut s.k. bygdepeng, exempelvis till byalag, idrottsföreningar m.m. Bygdepeng är
en frivillig ersättning till intressenter i närområdet
till vindkraftverk. Vaggeryds kommun anser att
frivilliga överenskommelser om bygdepeng är ett
bra verktyg för vindkraftsbolag att lokalt skapa goda
relationer. På så vis kan en lokal nytta uppnås utöver
markägaravtalen.
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Vaggeryds kommun ser positivt på arrendekontrakt
som beaktar grannfastigheters intressen genom
ersättning. Vaggeryds kommun bedömer att arrendekontrakt som beaktar grannfastigheter är en möjlighet för vindkraftsexploatörer att uppnå en större
acceptans i respektive vindkraftsprojekt.
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Vindkraftteknikens utveckling
Den första generationens verk uppfördes i Sverige
på 1980-talet. Dessa verk var cirka 37 meter höga
och hade en effekt på 100-250 k . Den andra generationens verk som började uppföras i början av
2000-talet, har en tornhöjd på cirka 80 meter och en
effekt på cirka 800 k . Den tredje generationens
verk har en tornhöjd på 100 meter och en effekt på
2 MW. I dagsläget är verk med en tornhöjd på 150
meter med en effekt på 2 - 2,5 M vanligt förekommande. Tillståndspliktiga verk som planeras
idag har i regel en totalhöjd på 210 - 220 meter med
en effekt på upp till 4 M .
Ett ytterligare exempel för utvecklingen av teknologin är vertikalaxlade verk som skiljer sig i utseende
från de traditionella horisontalaxlade vindkraftverken. Se foto på efterföljande sida. Några av fördelarna med vertikalaxlade verk är avsaknaden av en
växellåda, generatorns placering i marknivå och i
jämförelse enklare konstruktioner med lägre underhållskostnader till följd.
Utvecklingen över tiden visar att framstegen inom
vindkraftsteknologin har gått och även fortsättningsvis förväntas gå mycket raskt. Detta kan komma att
uttrycka sig i form av vindkraftverk med helt nya
förutsättningar som skiljer sig från dagens verk.

Vertikalaxlat vindkraftverk. Bild: E.ON.
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Dock kan antas att vindkraftteknologins utveckling
såväl i Sverige som övriga Europa även i framtiden
är starkt beroende av politikska satsningar inom
energisektorn. I detta sammanhang kan poängteras
att resonemang och ställningstagande i denna vindbruksplan grundar sig mot bakgrund av dagens kunskapsläge och egenskaper av typverk som i dagsläget är vanligast. Vinkraftsplanen bör därför ses som
ett levande dokument som uppdateras och vid behov
revideras i takt med den tekniska utvecklingen.

Val av plats för vindkraft
Miljödepartementet behandlar i ”Slutbetänkande
av Vindkraftsutredning” (SOU 1999:75) allmängiltiga riktlinjer för lokalisering och utformning av
vindkraftverk relaterat till landskapets egenskaper. I
betänkandet nämns landskapets övergripande skala,
dess komplexitet, topografi, förekomsten av rum liga strukturer som vegetation och bebyggelse som
avgörande faktorer för hur verken bör placeras i terrängen. Generellt kan antas att olika landskapstyper
har olika tålighet för visuella ingrepp som uppförandet av vindkraftverk innebär. Eftersom vindkraftverk, beroende på terrängform och väderlek, kan
synas på mycket långa avstånd är verkens placering i
grupp att föredra före enstaka verk. På så sätt påverkas, sett i relation till verkens elproduktion, färre
områden visuellt.
Oavsett landskapets skala bör placering av verk
följa befintliga större riktningsvisande element,
som exempelvis vegetationsridåer eller stenmurar,
i landskapet. Kommunen finner att lokaliseringen
av vindkraftverk ska ske på så vis att riktningar och
rumssammanhang i landskapet understryks/stärks.
Exempel på aspekter som bör belysas vid detaljlokaliseringen, det vill säga då den exakta placeringen
för vindkraftsverket/n ska fastställas är:
• varifrån verket/n kommer att synas och vilka 		
siktstråk som påverkas,
• ifall verket/n kommer att underordna sig eller 		
dominera landskapets befintliga strukture ,
• om och hur verket/n påverkar landskapets historiska dimension,
• ifall viktiga landmärken konkurreras ut.
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Generellt kan även antas att landskapets skala har
betydelse för områdets visuella tålighet för vindkraft. Skalskillnader av element i landskapet upplevs nämligen i relation till andra objekt. Placeras
exempelvis ett vindkraftverk i omedelbar närhet till
ett landmärke eller estetiska värden riskerar dessa
att konkurreras ut. Förutom att landskapets skala
har betydelse för hur starkt människan uppfattar
vindkraftverkens påverkan på landskapsbilden, kan
betraktarens perspektiv över landskapet förvrängas,
då blicken automatiskt dras till de roterande rotorbladen.

Förhållningssätt till vindkraft och dess visuella påverkan
Landskap är dynamiska och i ständig förändring. De
har påverkats och formats av människors levnadssätt
över en lång tidsrymd, i vissa fall till och med sedan
förhistorisk tid. Så är stengärdsgårdar och odlingsrösen exempel på landskapselement med symbolvärde
för människors hårda arbete inom lantbruket.
Människor nyttjar och rör sig i landskapet på olika
sätt, varför de även har olika förhållningssätt till
förändringar som påverkar landskapsbilden. Vindkraftverk kan betraktas som ett positivt symbolvärde
för modern teknik i strävan efter ett långsiktigt hållbart samhälle eftersom klimatproblemen idag är en
ständig pågående debatt. Likväl kan vindkraftverk
upplevas som ett betydande intrång i människors
närmiljö, med påverkan på friluftslivet, djurlivet och
oönskade ljudemission och skuggbildningar.
Betraktarens attityd till vindkraft kan följaktligen i
stor utsträckning bero på dess förståelse och inställning till miljöfrågor. Men även verkens placering,
utformning och landskapstypen är avgörande faktorer för acceptansen av vindkraftsetableringar.
Ej fungerande verk kan antas förlora sitt symbolvärde och upplevs i regel som ett negativt inslag i
landskapsbilden.
Jämfört med exempelvis samhällens eller lantbrukets
utveckling som i regel sker stegvis sker etableringen
av vindkraftverk ”över en natt” och tillför landskapet en ny ”skala”. Förändringen för närboende blir
därför påtaglig i större utsträckning vid uppförande
av vindkraftverk än långsamma förändringar. Sett ur
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ett större landskapsperspektiv kan vindkraftverk anses som reversibla då själva verken åter kan plockas
ned igen.
Förutom vindkraftverkens positiva miljöeffekter kan
dessa teoretiskt även innebära en extra inkomstkälla
för det allt mindre lönsamma lantbruket. Främjandet av lantbrukssektorn kan i sin tur i förlängningen
innebära en positiv bieffekt för kulturlandskapet
Såväl enstaka vindkraftverk som verk i grupp kan
påverka upplevelsevärdet av storskaliga monotona
landskap. Vindkraftverk ökar inte endast landskapets
komplexitet utan kan även verka rumsavgränsande
och riktningsvisande. De flesta verken bli , eftersom
de i många fall syns på långa avstånd, till ett landmärke som ökar människans orienterbarhet. I detta
sammanhang ska dock tilläggas att upplevelsen av
landskapsbilden är ytterst individuellt och att visuella kvaliteter inte låter sig beskrivas rent objektivt.
Därför är samråd, där berörda parter får yttra sina
åsikter, redan i ett tidigt planeringsstadie av stor
betydelse.
Under lokaliseringsprövningen av vindkraftverk i
Vaggeryds kommun ska verkens visuella påverkan
visas med hjälp av fotomontage eller filmanimering
sett från olika blickpunkter.
Det är önskvärt att den visuella påverkan på omgivningarna undersöks även för verk som inte är prövningspliktiga enligt miljöbalken.
Vid fotomontage och val av vyer bör stor vikt läggas
vid hur landskapet används. Finns ett vardagslandskap, d.v.s. särskilda riktningar som boende eller
besökare av ett visst område rör sig längs? I vilket
syfte rör sig människor i området? Finns ett frilufts-

och rekreationsområde som är särskilt bevarandevärd? Ur ett rekreationsperspektiv kan antas att det
är lika viktigt att skydda utblickar från rekreationsområden som bevarandet av ostördheten av själva
området i fråga.
Bilderna nedan visar en ur ett landskapsbildsperspektiv ej önskvärd placering av vindkraftverk.
Vindkraftverken dominerar över kyrktornet som
över lång tid varit ett ”naturligt” landmärke.

Förutsättningar
Landskapsbildens förutsättningar
Tidigare beskriven arbetsmetod av kartanalysen
hjälper till att skydda mätbara värden, såsom hotade
arter, samhällsbyggnadsintressen etc., medan landskapsanalysen fångar upp subjektiva värden såsom,
upplevelsen av vyer och landskapsavsnitt.
På uppdrag av kommunstyrelsen 2012-10-10 § 168
har det tagits fram en kommuntäckande landskapsanalys för Vaggeryds kommun. Analysens syfte har
varit att beskriva landskapstyper och karaktärsområden i Vaggeryds kommun med fokus på bedömning
av landskapets känslighet för etablering av vindkraft.
Utgångspunkten för kommunens landskapsanalys
som godkändes KS 2014-05-07 har varit länsstyrelsens rapport Landskapskaraktärisering nr 2009.49.
Precis som i andra delar av Sverige är landskapsbilden i Vaggeryds kommun resultatet av naturgeografiska förutsättningar och människans verkan under
flera tusen å .

Nedan: Exempel på fotomontage.
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Översiktligt låter sig kommunen beskrivas som ett
storskaligt skogslandskap som avbryts av mosaiklandskap med vattendrag, sjöar, mossar, odlingslandskap och bebyggelseområden. Följande landskapstyper har identifierats i Vaggeryds kommun:
• mosaiklandskap (småskaligt jordbruksbygd),
• zonerade landskap (små-storskaligt) och
• enhetliga landskap (storskaligt skogslandskap
och relativt storskaliga odlingsfält i Bratteborgsområdet).
Övergången mellan de olika landskapstyperna är fl tande, varför ingen skarp gränsdragning mellan dem
är möjlig. I detta sammanhang kan även nämnas
att landskapstyperna skiljer sig åt i olika regioner.
Efterföljande skildring av landskapet i Vaggeryds
kommun är därför beskrivet i relativa termer; sett till
de naturgeografiska förutsättningarna i Vaggeryds
kommun. De generella ställningstagandena är vägledande och endast avsedda att lyfta fram möjliga
placeringsmönster. Aspekter som bör tas ställning
till inför etablering av vindkraftverk är områdenas
sällsynthet, komplexitet och skala.
Det kan även nämnas att den tekniska utvecklingen
går mycket fort, vilket innebär att vi i dagsläget inte
vet hur morgondagens verk kommer att se ut. Påverkan på landskapsbilden, som för ett visst område
i dagsläget bedöms som godtagbart sett till en viss
vindkraftstyp, kan tänkas att bedömas som oacceptabelt sett till utseendet av framtida verk.
Tore Wizelius ställer i sin bok Vindkraft i teori och
praktik (2015) vindkraftverkens visuella påverkan
i relation till vilket avstånd betraktaren befinner
sig på i förhållande till vindkraftverket i fråga. En
vedertagen uppfattning är att vindkraftverk dominerar landskapet inom ett avstånd på tio gånger verkets navhöjd. Ett vindkraftverk kan vid fri sikt och
klart väder synas upp till ett avstånd på 400 gånger
navhöjden. I praktiken smälter vindkraftverk väl in i
landskapet på 5 kilometers avstånd.
För vindkraftverk med en totalhöjd 150 meter definierar Wizelius följande:
• Närzon 0 - 4,5 km; vindkraftverket blir ett
		 dominerande element.
• Mellanzon 4,5 - 10 km; synligheten varierar
beroende på landskapets karaktär.

22

• Fjärrzon 10 - 16 km; syns tydligt i öppna landskap, dominerar ej.
• Yttre zon > 14 - 16 km; små företeelser vid
horisonten, i vissa väderleksförhållanden svåra att
urskilja.

Mosaiklandskap
Mosaiklandskapet är precis som namnet antyder
sammansatt av olika markslag och landskapselement
och kan liknas vid ett lapptäcke.

Mosaiklandskapet i Vaggeryds kommun kännetecknas av ett relativt småbrutet kulturlandskap som
är rikt på element från forna brukningstider. Landskapselement i form av stengärdesgårdar, odlingsrösen, fasta fornlämningar, hamlade träd och naturbetesmarker, tillför landskapet en historisk dimension
och vittnar om människans levnadssätt och arbete
över en lång tidsrymd.
Mosaiklandskapets skala är överlag förhållandevis liten och utblickarna relativt korta, vilket ökar
platskänslan, ger platsen en stark identitet och ökar
upplevelsevärden. Mosaiklandskapet i Vaggeryds
kommun kan beskrivas som ett mosaikartad skogslandskap som kantas av barr-, bland- eller lövskogar
och förekommer framförallt i anslutning till mindre
bebyggelseenheter och ensamgårdar.
Generellt är kommunens bedömning att mosaikartade landskap är bevarandevärda och inte lämpade
för storskaliga vindkraftverk. Miniverk, gårdsverk
eller i enstaka fall 1 - 3 medelstora verk kan dock
tänkas rymmas efter en nogrann avvägning och
analys av verkens detaljlokalisering och påverkan på
landskapsbilden.
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Zonerade landskap

Enhetliga landskap

Det zonerade landskapet utgörs i jämförelse med
mosaiklandskapet av ett storskaligare odlingslandskap med längre siktstråk. Tydliga rumskapande och
riktningsvisande element som dalgångar/sluttningar,
åsar, vattendrag, träd- och buskridåer, stenmurar
eller vägdragningar bildar avgränsningar i det för
övrigt relativt storskaliga landskapet.

Med enhetliga landskap avses storskaliga områden
som innehåller ett fåtal landskapselement och där en
viss karaktär dominerar, t.ex. orörda skogslandskap,
produktionsskog eller storskaliga jordbruk. Här finns
liksom i mosaiklandskapet spår från gångna brukningstider, dock är dessa inte lika tydliga, eftersom
rationella odlingsmetoder i regel satt sin prägel på
landskapsbilden.

Det zonerade landskapet utgörs i Vaggeryds kommun framförallt av övergången mellan öppna och
slutna landskapsavsnitt.
I jämförelse med mosaiklandskapet finns likheter
avseende upplevelsevärden och visuella kvaliteter.
Dock är det zonerade landskapet storskaligare. Odlingslandskapets skala är sannolikt relaterad till dess
bördighet.
Under förutsättning att lokaliseringen av nya landskapselement sker med stöd av och hänsynstagande
till befintliga strukture , bedöms det zonerade landskapet som relativt tåligt för förändringar av landskapsbilden. Särskilt bör dock befintliga siktstråk
och landmärken beaktas, som vid större ingrepp i
landskapsbilden kan konkurreras ut.
Generellt är kommunens bedömning att miniverk,
gårdsverk och enstaka eller mindre grupper av
medelstora verk kan tänkas rymmas efter en nogrann
avvägning och analys av verkens detaljlokalisering
och påverkan på landskapsbilden.

I Vaggeryds kommun är storskaliga skogsområden
med förekomst av mossar dominerande. Enhetliga
landskap i form av en jordbruksbygd förekommer
i Vaggeryds kommun endast på enstaka platser.
Sammanhållna områden med jordbruksmark finns
väster om Byarum i Bratteborgsområdet, i Hagshult
och Tofteryd och norr om Taglarp. På grund av att
öppen jordbruksmark är så pass sällsynt i Vaggeryds
kommun bedöms dessa marker som värdefulla och
bevarandevärda.
De vidsträckta storskaliga skogsområdena i Vaggeryds kommun bedöms ur ett landskapsbildsperspektiv generellt som tåliga för ingrepp i landskapet,
som etableringen av större vindkraftsanläggningar
innebär.
Däremot är kommunens ställningstagande att man
generellt bör vara restriktiv med etablering av större
anläggningar i det öppna jordbrukslandskapet.
Gårdsverk och enstaka grupper av medelstora verk
kan dock tänkas rymmas efter en nogrann avvägning
och analys av verkens detaljlokalisering och påverkan på landskapsbilden.
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Vanligt förekommande landskap i
Vaggeryds kommun
De tidigare beskrivna landkapstyperna kan bestå av
olika markanvändningsslag och vegetationstyper.
Exempelvis kan myrmarker, som förekommer i
skogsområdena likväl bilda storskaliga landskapsrum som ingå i ett mosaikartad och relativt småskaligt landskap. Även lövskogsbestånd kan ingå
som landskapselement i såväl storskaliga landskap,
zonerade landskap, mosaiklandskap som småskaliga
landskap.
I efterföljande avsnitt följer exempel på landskapsoch vegetationstyper som är vanligt förekommande i
Vaggeryds kommun.

Skogsmarker
Övervägande del av Vaggeryds kommuns arealer utgörs av skogsareal. I Vaggeryds kommun är
huvudparten av skogsområdena produktionsskogar där tall planterats i torrare, magrare områden
medan gran dominerar på rikare marker. Skogsmarkers karaktärer kan skilja sig avsevärt beroende på
markslag, trädarter och skogliga skötselåtgärder.
Beroende på skogens ålder och vilka skötselåtgärder
som vidtagits kan skogen inge allt från ett vildvuxet
mångfacetterat och naturligt intryck till intrycket
av en pelarsal med parkkaraktär. Lövskogsbestånd
koncentrerar sig framförallt kring bebyggelse eller
utgörs av lövbryn i anslutning till vatten, hag- eller
skogsmarker.
Kulturhistoriska lämningar som avslöjar forna brukningstider, exempelvis stenrösen eller stenmurar är
vanligt förekommande i skogsområdena i Vaggeryds
kommun. En stor andel av skogsmarkerna i anslutning till bebyggelse utgörs nämligen av tidigare inoch utägomarker som planterats för skogsbruk eller
växt igen till följd av avsaknaden av betesbruk.
Tåligheten för förändringar av landskapsbilden t.ex.
i form av vindkraftsverk bedöms särskilt i storskaliga produktionsskogsområden som god. Detta eftersom besökaren av ett skogslandskap kan befinna sig
relativt nära ett vindkraftverk utan att bli varse det.
Dock bör vid verkens placering stor hänsyn tas till
upplevelsen av etableringen för betraktaren utanför
skogsområdet i fråga.
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I naturskogsområden eller lövskogsområden som
inte är lika vanligt förekommande och som i regel
har såväl höga biologiska som rekreativa värden
föreslås en större restriktion mot byggnationer i
allmänhet.
Hur vindkraftverk upplevs inom ett visst landskapsavsnitt måste bedömas i varje enskilt fall och med
hjälp av fotomontage sett från olika vyer. Generellt
kan konstateras att verk som ställs upp på höjder
kommer att synas på mycket långa avstånd.
Sett till landskapets skala och komplexitet bedöms
generellt att enhetliga storskaliga landskap lämpar
sig bättre än komplexa småbrutna landskap. Skälen
till det är kontrastverkan mellan omgivningarna och
att de i regel mycket höga vindkraftverken står i
direkt samband med landskapets skala. Verk inom
storskaliga skogsområden bedöms således ur landskapsbildssynpunkt som bäst lämpade för etablering
av vindkraft i Vaggeryds kommun.
Vid verkens detaljlokalisering ska hänsyn tas till att
även tillfartsvägar och ledningsdragningar kan innebära intrång i skogliga naturvärden.

Mossar
Mossarna som är en del av ovan beskrivna skogsmarksområden är mycket vanligt förekommande i
Vaggeryds kommun. Det är med dagens teknik idag
möjligt att anlägga fundament i mossmark.

Kulturlandskap
Med kulturlandskap avses i Vaggeryds kommun
öppna landskapsavsnitt, såsom odlingslandskapet
vid Bratteborgs gård eller de småskaligare fälten
längs med vägen mellan Hagshult och Tofteryd.
Det öppna kulturlandskapet förekommer i olika
skalor d.v.s. såväl storskaliga jordbruksområden
som mosaikartade småskaligare kulturlandskap med
odlingsfält, betesmark, lövridåer och skogsdungar
om vartannat.

Sjö- och ålandskap
Landskap i anslutning till sjöar eller åar hyser i
många fall stora boendekvaliteter och värden för turism och friluftsliv. Boendekvaliteter och värden för
turism är i regel starkt kopplade till sjöområdenas
höga naturvärden.
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Även kulturhistoriska lämningar är relativt vanligt
förekommande i anslutning till sjöar och åar, eftersom fiske vid sidan av jakten varit befolkningens
viktigaste näringsfångst under förhistorisk och
historisk tid.
I Vaggeryds kommun finns ett stort antal sjöa . Sjöarna bedöms som särskilt viktiga för utvecklingen av
turism, friluftslivet och attraktiva boendemiljöer.
Generellt anses att exploatering av större infrastrukturanläggningar, t.ex. i form av större vägar,
luftburna kraftledningar och vindkraftverk minskar
sjö- och ålandskapets positiva upplevelsevärden.
Kommunens ställningstagande är därför att ett respektavstånd om minst 1 500 meter ska hållas till de
åar och sjöar, som i kommunens tillägg till ÖP över
Landsbygdsutveckling i strandnära lägen pekats ut
som LIS-områden:
• Hokaån
• Norresjö och Södresjö

• Fängen och Sandsjön
• Eckersholm Dammen
• Långsjön
• Vederydssjön
• Rasjön
• Långasjön - Åker
• Linnesjön - Skillingaryd, Klevshult
• Bråtagölen
Även Kärringasjön och Skogshyltasjön har i kartanalysen buffrats med 1 500 meter då de anses vara
viktiga tätortsnära rekreationsområden för framtiden.
Den visuella påverkan sett från befintliga rekre tionsområden och särskilt vackra landskapsavsnitt
såsom ålandskapets dalgångar och badplatser bör
beaktas särskilt innan etablering av vindkraftsverk
kan bli aktuellt, lämpligen med hjälp av fotomontage
eller filmanimation

Landsbygdsutveckling i strandnära
lägen, LIS. Vatten kring vilka LISområden pekats ut i kommunens
ÖP
gällande
strukits efter LST gransknings
yttrande, p.g.a. att området ses
som tätortsnära rekreationsområden
för framtiden.
Potentiella vindbruksområden
utanför stoppområde
inom stoppområde
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Förutsättningar för vindbruk
Följande kapitel behandlar förutsättningar, möjligheter och eventuella begränsningar för exploatering
av markområden för vindkraft. Avgörande för ett
områdes lämplighet för en vindkraftsetablering är
förutom landskapsbildens tålighet (se föregående
kapitel) bl.a. anslutningsmöjligheter till elnät och
vindenergin. Vindenergin bedöms sett över hela Vaggeryds kommun som varierande.
Endast vindområden som enligt Energimyndighetens 2011 år nationella analys uppfyller en minsta
medelvindshastighet på 7,0 m/s 140 meter över mark
har pekats ut i denna vindbruksplan som potentiella
vindbruksområden.
Ytterligare aspekter som kan vara styrande för val av
lokalisering av vindkraftsverk är natur- och kulturmiljöintressen, luftfarten, militära intresseområden
samt skyddsavstånd till bebyggelse och infrastruktur.
Efterföljande avsnitt behandlar olika markanspråk
och naturmiljöintressen i kommunen, vilka kan
påverka förutsättningar för vindkraftsetableringar
var för sig. Det redovisas generella ställningstaganden avseende motstående intressen och områdesvisa rekommendationer som legat till grund för det
fortsatta analysarbetet. På så vis ges en överblick för
vindkraftsintressenter över vilka andra markintresseområden som bör tas hänsyn till och vägas in vid
planering för vindkraft. Trots generella ställningstaganden måste i varje enskilt vindkraftsärende
en prövning göras avseende vilket av intressena
på en specifik plats som bör väga tyngst. Det ska
göras mot bakgrund av att vindbruksplanen är ett
strategiskt och översiktligt planeringsinstrument,
för vilket detaljstudier på varje enskild plats inte är
genomförbara.
Översikt över förutsättningar och markanvändningsintressen som behandlas i efterföljande avsnitt:
•
•
•
•
•
•
•

vindförutsättningar
tekniska förutsättningar
respektavstånd till infrastruktur
samhällsbyggnadsintressen
mellankommunala intressen
totalförsvarets intressen
civila luftfarten

•
•
•

kulturmiljöintressen
turism och friluftsliv
naturmiljöintressen

Vindförutsättningar
En av många olika faktorer i bedömningen huruvida
en vindkraftsanläggning på en viss plats är ekonomiskt lönsam är vindförutsättningarna. Generellt kan
sägas att områden med en medelvind med minst
7 m/s, gärna mer, kan vara intressanta ur ett ekonomiskt perspektiv. Dagens vindkraftverk kan producera el vid vindstyrkor mellan 3-25 m/s. Den maximala effekten uppnås dock i regel vid 12-14 m/s.
Eftersom en fördubbling av vindhastigheten innebär
en upp till åtta gånger större effekt, är skillnaden sett
till effekten mycket stor mellan olika ”vindlägen”
En av faktorerna som påverkar vindkraftverkets effektivitet är vindens turbulens. Generellt gäller att
en ”skrovlig” markbeskaffenhet i form av veget tion och kuperad terräng i större utsträckning leder
till oregelbundna vindrörelser och därmed en sämre
energiutvinning vid samma medelvindshastighet.
I södra Sverige är den förhärskande vindriktningen
sydvästlig. Sannolikt är områden i ”motsatt riktning”
(i det fall det handlar sig om långsträckta större
strukturer i landskapet) jämförelsevis av större intresse för vindkraftsetableringar än områden som har
en sydvästlig utsträckning. Anledningen till det är att
vindkraftverk som placeras i grupp kräver ett visst
inbördes avstånd till varandra.
Förutsättningar för vindkraft avseende vindförhållandena i Vaggeryds kommun har bedömts enligt
den rikstäckande vindkarteringen från 2011, som
utförts av Uppsala universitet. Vindkarteringen har,
på uppdrag av Energimyndigheten, tagits fram för
hela Sverige.
Vindkarteringen redovisar medelvindar på sju för
vindkraft intressanta höjder, 80, 90, 100, 110, 120,
130 och 140 meter ovan mark, och har en rumslig
upplösning på 0,25 kvadratkilometer.
Vindkarteringen är en modellberäkning av vindhastigheten och kartläggning av vindförhållandena per
kvadratkilometer4. Karteringen redovisar således
4
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Källa: Energimyndigheten, www.energimyndigheten.se
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inte hur mycket energi ett vindkraftverk kan alstra
på en viss plats! Noggrannare vindmätningar
krävs i regel för att bestämma vindtillgången inför
etablering av vindkraftverk. Det ligger i exploatörens intresse att bekosta en kompletterande
vindkartering innan vindkraftsanläggningen i
fråga etableras.
På större delen av kommunens yta uppnås enligt
den nationella vindkarteringen från 2011 en medelvindshastighet över 7 m/s på 140 meter höjd
över mark. På 110 meters höjd över marken uppnås däremot en medelvindshastighet över 7,0 m/s
på tydligt färre och mindre områden.
Kartbilden nedan visar att det inom alla i kommunen utpekade potentiella vindbruksområden
teoretiskt finns en minsta vindhastighet om 7,0
m/s på 140 meter ovan mark.
Ovan: Medelvind 110 meter
ovan mark. Till vänster: Medelvind 140 meter ovan mark.

Medelvind enligt nationella vindkarteringen 2011
5,5 - 6,0 m/s
6,0 - 6,5 m/s
6,5 - 7,0 m/s
7,0 - 7,5 m/s
7,5 - 8,0 m/s
8,0 - 8,5 m/s
Potentiella vindbruksområden
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Tekniska förutsättningar
Anslutning till elnätet
En viktig förutsättning för genomförbarheten av
ett vindkraftsprojekt är möjligheten till anslutning
av vindkraftverket till det befintliga elnätet. Något
som måste utredas av vindkraftsexploatören i varje
enskilt vindkrftsärende. Enligt ellagen är den lokala
nätoperatören skyldig att ansluta nya vindkraftverk
till sitt nät om det är tekniskt möjligt.
Hur mycket vindkraft som kan anslutas till ett elnät
beror på faktorer som elnätets spänning, ledningarnas dimensioner och förutsättningar i aktuell transformatorstation. Även avståndet mellan vindkraftverket och anslutningspunkten till elnätet kan vara
avgörande, eftersom kostnader för kablifiering ber ende av markbeskaffenhet, spänningsnivå och vilken
kringutrustning som krävs, kan bli mycket höga.

Exploatören ska stå för de kostnader som anslutningen till elnätet innebär. Svenska Kraftnät förvaltar och
driver Sveriges stamnät med 220-400 kV-ledningar
som ägs av staten. Nätägare till de regionala näten är
Vattenfall Eldistribution AB och E.ON Elnät Sverige
AB. Distributionsnätet ägs av det Vaggeryds Elverk
som är kommunägd och Jönköpings Energi AB och
visas av redovisningstekniska skäl ej i efterföljande
kartbild.
Ledningarnas sträckning i kartbilden är endast schematiska och kan förändras vid behov. Distributionsnätet, som inte visas i kartbilden, överför elen till
användarna och går i princip fram till varje enskild
bostad.
För att kunna ansluta vindkraftverk till elnäten kan
transformatorer krävas vilka bekostas av vindkraftsexploatören. Beroende av verkets typ kan transfor-

JNK
Elområde 3

VGD

NSF

SMN

Gränser för nätområden och elområden är en ungefärlig syftning
från www.natomraden.se.
Nätområden
VGD
SKR
SMN
SMS
NSF
JNK
VMO

SKR

SMS

SMS

Vaggeryds kommuns Elverk
Vattenfall Eldistribution AB
E.ON Elnät Sverige AB
E.ON Elnät Sverige AB
E.ON Elnät Sverige AB
Jönköpings Energi Nät AB
Värnamo Elnät AB

Ledningsnät och elområde
Stamnät
Regionnät
Elområdesgräns
Potentiella vindbruksområden

VMO
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Elområde 4

utanför stoppområde
inom stoppområde
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matorn monteras i tornet eller på marken intill verket. Flera mindre verk kan anslutas till en gemensam
transformator, medan verk på 500 kW och uppåt
brukar ha egna. Enligt en tumregel för hur mycket
vindkraft som kan anslutas till kraftledningar kan
vindkraftverk med en samlad effekt upp till 3, MW
anslutas till en 10 kV-ledning, vindkraftverk upp
till 15 MW till en 20 kV-ledning och vindkraftverk
upp till 60 MW till en 40 kV-ledning. Det finns inte
några garantier att de ovan angivna teoretiska anslutningsmöjligheterna är genomförbara i praktiken. De
angivna tumreglerna förutsätter nämligen optimala
förhållanden. För att kontrollera att en anslutning till
elnätet är möjlig i praktiken ska nätägaren kontaktas
redan i ett tidigt planeringsskede.
Ledningsrättsinnehavare inom respektive koncessionsområde ska alltid kontaktas då vindkraftverk
planeras. I vissa fall krävs en förstärkning av ledningsnätet på grund av att kapaciteten av det befin liga elnätet inte räcker till. Vid stora anläggningar
kan det vara befogat med utbyggnad av nya nät, och
frågan om elnätets dragning bör tas upp i samband
med lokaliseringsprövningen av anläggningen för
att ge en helhetsbild av anläggningens effekter och
åtgärdsbehov.
Enligt dagens lagstiftning är det vindkraftsexploatören som ska bekosta de investeringar som krävs för
att förstärka elnätet. Denna kostnad kan bli för hög
om projektet i fråga ska bli lönsamt. Ellagens tredje
kapitel, 7-8 § anger ansvarsfördelningen då en ny
produktionsanläggning ska anslutas till ledningsnätet.

peratörer samt med Post- och telestyrelsen som kan
bidra med information om vilka de berörda radiolänkoperatörerna är.
Vaggeryds kommun anser att anslutning ska ske via
markkabel som i första hand förläggs längs befin liga vägar för att minska ingreppen i landskapet.

Samhällsbyggnadsintressen
Vid val av plats för exploatering av vindkraftverk
ska hänsyn tas till samhällsbyggnadsintressen.
Lämpligt avstånd till respektive samhällsbyggnadsintresse kan variera. Till exempel bör skyddsavstånd
hållas till eventuella vägreservat och områden som
i framtiden kan tänkas bli aktuella för planläggning
för bostäder.
Respektavstånd till infrastruktur
I följande avsnitt redovisas rekommendationer över
respekt- och skyddsavstånd som bör hållas mot
kraftnät, allmänna vägar och järnvägar. Det bör poängteras att här nämnda avstånd enbart är riktlinjer. I
det enskilda fallet kan det beroende på förutsättningarna i området, bli aktuellt med både kortare och
längre avstånd. En bedömning måste alltid genomföras för det enskilda fallet. Inom ramen för denna
vindbruksplan är det av redovisningstekniska skäl
inte möjligt att ta hänsyn till alla infrastrukturobjekt.
De respektavstånd som ska användas vid etablering
av vindkraftverk redovisas därför inte i kartmaterialet. Dessutom kan de rekommenderade avstånden
komma att ändras t.ex. i takt med ny teknik, förändringar i lagstiftning och p.g.a. politiska beslut.

För tekniska krav för vindkraftsverk större än 1,5 MW
se SvKFS 2005:2 ”Affärsverket svenska kraftnäts
föreskrifter och allmänna råd om driftsäkerhetsteknisk utformning av produktionsanläggningar”.
Ytterligare information om hur vindkraftsverk ska
anslutas till elnätet finns på Svenska Kraftnäts AB:s
hemsida www.svk.se.

Det är lämpligt att vindkraftsutbyggnad i första
hand sker i områden som är tillgängliga via eller
ligger inom ett rimligt avstånd till det befintliga
vägnätet. Se även Trafikverkets råd om samhällspl nering www.trafikverket.se. Beträffande transporte
i byggskedet ska samråd ske med Trafikverket och
dess vägtransportledare för att hitta lämpligaste
transportväg med hänsyn till trafiksäkerheten.

Post- och telestyrelsen (PTS) har ett sektorsansvar
för post- och telekommunikation och verkar för robusta elektroniska kommunikationer, en ökad krishantering och för att minska risken för störningar.
Vindkraftsexploatörer ska samråda med radiolänko-

Luftburna kraftnät
Lämpliga respektavstånd mot kraftledningsnätet ska
hållas och nätägaren ska informeras i ett tidigt planeringsstadie i varje enskilt ärende.
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För att upprätthålla en god flygsäkerhet vid besik ningsflyg rekommenderar Transportstyrelsen att
vindkraftverk med en total höjd < 50 meter placeras minst 100 meter från luftburen ledning. Vindkraftverk med en totalhöjd > 50 meter bör placeras
minst 200 meter från ledningen. Avståndet beräknas
med utgångspunkt från rotorns periferi, d.v.s. yttersta vingspetsen. För verk med en rotordiameter
> 100 meter bör avståndet mellan torn och ledning
därför vara större än 250 meter. Behöver en tillfartsväg anläggas som korsar en kraftledning gäller
särskilda regler varför nätägaren ska kontaktas för
godkännande.

väghållningsmyndigheten. Ansökan om att förlägga
ny ledning ska göras hos Trafikverket senast fyr
veckor innan arbetet avses påbörjas.

För vindkraftsverk med en kapacitet större än 1,5 MW
gäller SvKFS 2005:2 ”Affärsverket svenska kraf näts föreskrifter och allmänna råd om driftsäkerhetsteknisk utformning av produktionsanläggningar”.
Samråd ska i de fallen ske med Svenska Kraftnät via
registrator@svk.se / Svenska Kraftnät, Box 1200,
172 24 Sundbyberg.

I varje enskilt fall måste en bedömning göras om en
särskild riskanalys behövs. Bedömningen bör grunda
sig på avståndet till närmsta byggnad, vandringsled,
friluftsområde m.m. samt hur ofta människor kan
förväntas vistas i vindkraftverkets närområde. Enligt
Elforsk rapport 04:13 ”Svenska erfarenheter av
vindkraft i kallt klimat: Nedisning, iskast och avisning” rekommenderas att riskavståndet kalkyleras
med ekvationen d = (D + H) x 1,5 där d är riskavstånd [m], D rotordiameter [m] och H navhöjd [m].”

Allmänna och enskilda vägar
Riksförbundet för enskilda vägar och Lantbrukarnas
Riksförbund, LRF, har tagit fram en checklista som
underlättar både väghållarens och vindkraftsexploatörens planering och agerande när enskild väg berörs vid utbyggnad av vindkraft, se www.revriks.se.
Generellt gäller att ett avstånd om minst verkets totala
höjd, d.v.s. tornhöjden plus halva rotorbladsdiametern, dock minst 50 meter ska hållas oavsett vägtyp.
Om nya väganslutningar krävs, eller om ombyggnader av befintliga väganslutningar krävs, ska tillstånd
enlighet med 39 § väglagen sökas hos Trafikverket
Kostnader för eventuella förstärkningsarbeten samt
kostnader för att åtgärda skador som kan uppkomma
på och vid enskild och allmän väg vid transport av
vindkraftverken bekostas av vindkraftsexploatören.
En transportplan med bl.a. en beskrivning över vilka
vägar som kommer att användas vid transporten av
vindkraftverken behöver tas fram i varje enskilt vindkraftsärende. Samråd med Trafikverket ska ske tidig
för att fastställa vad transportplanen ska innehålla.
Om ett vindkraftverk kommer att anslutas till elnätet via markkabel som hamnar inom vägområde ska
ledningsägaren enligt väglagen 44 § söka tillstånd hos
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Avseende vägar är kommunens ställningstagande att
även aspekter som trafikmängd och hastighet, sam
sammanhang och siktstråk som verken avses att uppföras i, kan komma att påverka val av plats.
Riskavstånd avseende iskast
Iskast till följd av nedisning bedöms som den mest
påtagliga risken för egendoms- eller personskador
orsakade av vindkraftsverk.

Vaggeryds kommun anser att detaljlokaliseringen av
vindkraftverk alltid ska ske med hänsyn till Elforsks
ovan nämnda rekommendationer, samt att tekniska
åtgärder ska användas för att minimera risken för
iskast. Dels kan tekniska lösningar förebygga nedisning av rotorbladen och dels kan tekniska lösningar
ge en möjlighet till att avisa bladen. Tekniska lösningar som förhindrar iskast minskar inte enbart risker för egendoms- eller personskador utan minskar
även produktionsbortfall och oönskade ljudeffekter
vid isbildning på rotorbladen p.g.a. kall väderlek.
Risk för olyckor
Förutom respektavstånden till infrastrukturanläggningar ska naturligtvis även risker för olyckor i
samband med såväl etableringen som under driften
beaktas. Exempel på tänkbara risker är personolyckor under byggnationsfasen, vid inspektioner eller
reparationer, person- eller sakskador p.g.a. iskast,
nedfallande delar eller brand. Även risken för läckage av olja eller andra miljö- och hälsofarliga ämnen
måste beaktas och i möjligaste mån förebyggas.
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Underlag för att kunna bedöma risken för olyckor
och skador p.g.a. ras eller översvämningar på en viss
plats ska tas för varje planerad vindkraftsetablering.
Det ska uteslutas att etablering av vindkraftverk sker
på olämpliga platser sett till ras- och översvämningsrisker. Härvid ska även hänsyn tas till klimatförändringarna.

teborg/Stockholm. Trafikverket anser inte att bygglov
tillstånd för vindkraftverk kan ges inom utredningskorridoren för höghastighetsbanan fram tills dess en precisering av riksintresset för den nya järnvägen skett.
Järnvägssträckan mellan Jönköping/Nässjö och Värnamo pekas i förslag till ”Nationell plan för transportsystemet 2018-2029” ut som en namngiven investering under
planperioden.

Järnvägar
Järnvägsträckningen Nässjö/Jönköping - Halmstad går
genom kommunen i nord-sydlig riktning.
Avståndet mellan spårmitt och ett vindkraftverk bör
vara minst vindkraftverkets totalhöjd (tornhöjd + rotorbladslängd) plus 20 meter. Avståndet bör dock alltid vara
minst 50 meter och hänsyn bör tas till risken för iskast,
där is eller hårt packad snö slungas från rotorbladen.

Totalt avsätts 1,5 miljarder till att elektrifiera, höja ha tigheten och planera för en nysträckning mellan Byarum
och Tenhult. Nysträckningen ersätter järnvägssträckan
i Tabergsdalen, vilket är av stor vikt att beakta inom
ramen för vindbruksplanen. Den exakta sträckningen är
ännu inte planerad, utan ska beskrivas i en förprojektering och en kommande järnvägsplan.

Stor del av Vaggeryds kommun berörs av utredningskorridor för höghastighetsbanan, Malmö – Jönköping – Gö-

Region Jönköpings län har tillsammans med Jönköpings, Vaggeryds och Värnamos kommuner avsatt 500

Ovan: Höghastighetsbanans
utredningskorridor

Framtida järnvägsprojet
Befintlig järnvägssträckning
Ny sträckning Byarum-Tenhult
Utredningskorridor för
höghastighetsbana
Potentiella vindbruksområden
utanför stoppområde
inom stoppområde
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miljoner kronor till sam- och medfinansiering av up rustningen av Y:et som är samlingsnamnet för mindre
järnvägsprojekt på sträckan Värnamo – Vaggeryd –
Jönköping/Nässjö. I förslag till regional plan för transportsystemet ligger cirka hälften av denna summa under
perioden 2018-2023.
Bebyggelse
Vindbruksplanen ska ses som ett vägledande planeringsunderlag men är ej juridiskt bindande. Utpekade potentiella vindbruksområden innebär således
inte per automatik ett hinder för att bevilja bygglov
för nya bostäder.
Eftersom den framtida utvecklingen av bebyggelse/
bostäder i kommunen är svårt att förutspå och nya
bebyggelseområden kan tänkas pekas ut i framtiden
ska vindbruksplanen ses som ett levande dokument

och kan vid behov komma att ändras. Möjligheten
till bosättning på landsbygden ska beaktas vid den
enskilda tillståndsprövningen, särskilt i de områden
som inte pekats ut som potentiella vindbruksområden.
De redovisade områdesgränserna ska inte ses som
statiskt, eftersom kommunens ställningstagande är
att ett minimiavstånd på 4 gånger den totala verkshöjden ska hållas till bostäder. Ställningstagandet
motiveras med att större verk upplevs dominera över
landskapsbilden på större avstånd.
Så definieras i Tor Wizelius vindkraftshandbok
(2015) ett avstånd på 0 - 4,5 km som så kallad närzon inom vilken vindkraftverk med en totalhöjd om
150 meter generellt kan antas bli ett dominerande
element i landskapet.

Ovan: Kartbilden visar spridningen av bebyggelsen. Det är
tydligt att bebyggelsen koncentrerar sig till den centrala
delen av kommunen i ett nordsydligt stråk, och att bebyggelsestrukturen för övrigt är
spridd.

Respektavstånd till bebyggelse
Ett respektavstånd på minst
4 ggr. den totala vindkraftverkshöjden
till bostadsbebyggelse, dock minst
700 meter till såväl bostads- som övrig
bebyggelse, minst 2 000 meter till
tätorterna Vaggeryd och Skillingaryd.
1 500 meter Hok, Klevshult, Bondstorp och Yxenhaga, minst 1500 meter
till övriga områden som är detaljplanelagda för bostäder samt minst
1 000 meter till kyrkor.
1 500 meter till i kommunen utpekade
Landsbyggsutvecklingsområdena, se
kartbild sida 25.
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Ljudstörningar
Vindkraftverk alstrar dels aerodynamiska ljud som
uppstår på grund av luftens friktion mot vingarna
samt mekaniska ljud från växeln och generatorn.
Det aerodynamiska ljudet är ett svischande ljud som
ofta maskeras av det naturliga vindbruset från träd
och buskar. Det mekaniska ljudet maskeras dock
inte och upplevs i regel som mer störande. Tack vare
teknikens utveckling har mekaniska ljud minskat
avsevärt de senaste åren. Ljud från vindkraftverket
avtar med avståndet från verket. Ljudutbredningen
står även i relation till lufttemperaturen, luftfuktigheten, vindförhållanden och terrängens beskaffe het, den s.k. markråhetsklassen. Markråhetsklassen
beskriver omgivningens förmåga att absorbera ljud,
d.v.s. möjligheten att dämpa ljud. Ljud absorberas
till exempel bättre i områden med tät vegetation än i
vattenområden. I dagsläget finns ingen praxis kring
rekommenderade skyddsavstånd till bostäder med
hänsyn till så kallat lågfrekvent buller från vindkraftverk. Folkhälsomyndigheten har gett ut Allmänna råd med riktvärden för buller inomhus inklusive
lågfrekvent buller (FoHMFS 2014:13). Riktvärdena
för buller inomhus bör tillsammans med riktvärden
för buller utomhus vara vägledande vid etablering
av nya vindkraftverk för att undvika störningar för
närboende.
Som ett generellt mått i planeringssammanhang anges enligt Boverket 500 meter som minsta respektavstånd mellan bostäder och vindkraftverk, samt att
Naturvårdsverkets rekommenderade riktvärden för
externt industribuller motsvarande 40 dB(A) ekvivalent ljudnivå utomhus vid bostäder varaktigt ej får
överskridas. De i Vaggeryds vindbruksplan utpekade
potentiella vindbruksområdena har buffrats med ett
minsta respektavstånd på 700 meter till bostadshus
och andra byggnader. Detta avstånd kan i jämförele
till andra vindkraftsprojekt i länet antas klara det
rekommenderade riktvärdet om 40 dB(A).
Bullerberäkningar ska avse verk i full gång, och
inte nervarvade eller strypta verk. För beräkning av
förväntad ljudutbredning ska beräkningsmodeller
användas enligt praxis, exempelvis nordiska beräkningsmodellen Nord2000, vilket innebär att beräkningarna utförs för medvind 8 m/s på 10 meters
höjd.

Solreflexer, hindermarkering och skuggbildning
Vid soligt väder bildas periodiska reflexer och sku gor. Skuggbildningar och solreflexer från vin kraftverk upplevs i regel som särskilt störande av
de människor som under längre tid eller upprepade
gånger utsätts för dessa. Därför bör skuggbildningar
från vindkraftverk särskilt uppmärksammas i förhållande till bostäder och arbetsplatser samt andra miljöer där människor vistas återkommande och under
längre stunder.
Genom ytbehandling av rotorbladen kan solreflexer
förhindras. Periodiska skuggbildningar kan däremot inte förebyggas och kan beroende av solståndet
uppträda på mycket långa avstånd från vindkraftverket. Med hjälp av dagens teknik är det möjligt att
tillfälligt stänga av de verk som riskerar att störa sin
omgivning.
Enligt Boverkets rekommendationer avseende respektavstånd, Vindkraftshandboken, 2009, är risken
för skuggstörningar störst då vindkraftverken placeras sydost-sydväst om störningskänslig bebyggelse.
Boverkets rekommendationer för den maximalt
tillåtna skuggeffekten baseras på tyska beräkning metoder där man, eftersom väderleken ej går att
exakt förutspå, skiljer mellan den teoretiska och den
faktiska skuggtiden. För att lokaliseringen av ett
verk ska godkännas får den teoretiska skuggtiden
inte vara längre än 30 timmar per kalenderår. Den
faktiska skuggtiden bör inte överstiga 8 timmar per
år och 30 minuter om dagen.
Störningar
Ifall boende efter i drift tagande av vindkraftverk
upplever störningar i form av buller, svischande ljud,
blinkning från verkets hindermarkering, solreflexer
eller skuggbildning, så ska de berörda i första hand
vända sig till vindkraftsanläggningens verksamhetsutövare. Om problemet inte åtgärdas går det att
vända sig till tillsynsmyndigheten som i regel för
anmälningspliktiga verk är kommunen och för tillståndspliktiga verk länsstyrelsen.
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Mellankommunala intressen
Eftersom en etablering av vindkraftverk nära kommungränsen kan komma att påverka intressen i
respektive grannkommun är en samordning med
angränsande kommuner viktig. En ytterligare aspekt
är att ostrategiskt lokaliserade vindkraftverk riskerar
att påverka utbyggnadsmöjligheter av verk i angränsande eller närbelägna områden. Områden med
goda vindförutsättningar riskerar därför att nyttjas
ineffektivt om samråd ej skett med berörd gran kommun/er.
Den visuella påverkan på landskapsbilden är till
stor del beroende av omgivningars terrängförhållanden. Därför kan ingen skarp gränsdragning göras
avseende vilka områden, inom ett visst avstånd till
kommungränsen, som bör hanteras som mellankommunala intressen.

Den visuella påverkan minskar generellt då avståndet ökar. Markerade områden i efterföljande kartbild
motsvarar ett avstånd på 0-1 km, 1-2 km och 2-3 km
till kommungränsen.
Vaggeryds kommuns ställningstagande är att samråd ska ske med grannkommuner då vindkraftsverk
planeras inom ett avstånd på två km, samt bör ske
för planerade verk inom ett avstånd på tre km till
kommungränsen.
Angränsande kommuner är Jönköping, Nässjö, Sävsjö, Värnamo, Gnosjö och Gisslaveds kommuner.

Jönköpings kommun

Gislaveds
kommun

Nässjö kommun

Sävsjö kommun

Avstånd till grannkommuner
0-1 km
1-2 km
2-3 km

Gnosjö kommun

Potentiella vindbruksområden
Värnamo kommun
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utanför stoppområde
inom stoppområde
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Totalförsvarets intressen
Försvarsmakten bevakar och redovisar riksintresseområden samt områden av betydelse för totalförsvarets militära del (MB 3 kap 9 §). Riksintressen
för totalförsvaret ska ges företräde vid konflikt med
andra riksintressen (MB 3 kap 10 §). Försvarsmaktens nyttjande av anläggningar utgör dels riksintressen som kan redovisas öppet, dels riksintressen som
omfattas av sekretess (enligt 15 kap 2 § offentli hets- och sekretesslagen, SFS 2009:400).
Hela Sveriges yta utgör influensområde för höga
objekt. Det innebär att samtliga höga objekt högre
än 20 meter utanför sammanhållen bebyggelse samt
högre än 45 meter inom sammanhållen bebyggelse
(enligt LFVs definition fö höga objekt) skall remitteras till Försvarsmakten. Detta då höga objekt alltid
riskerar att medföra skada på riksintresse för totalförsvarets militära del som omfattas av sekretess.

• Skillingaryds skjutfält medför omgivningspåverkan dels genom buller, dels vad gäller behov av
hinderfrihet. Detta redovisas genom influensomr det som har ett särskilt behov av hinderfrihet. Inom
influensområdet med särskilt behov av hinderfrihet
genomför Försvarsmakten en enskild bedömning
avseende varje enskilt högt objekt.
• Hagshults övningsflygplats medför omgi ningspåverkan dels avseende buller, dels avseende
behov av hinderfrihet genom influensområdena,
stoppområde och MSA-yta. Inom stoppområdet
medför samtliga höga objekt högre än 20 meter
utanför sammanhållen bebyggelse samt högre än
45 meter inom sammanhållen bebyggelse (enligt
LFVs definition för höga objekt) påtaglig skada på
riksintresse för totalförsvarets militära del. Försvarsmakten accepterar inte höga objekt utanför vad
stoppområdet medger. Även inom MSA-ytan finns
det höjdbegränsningar avseende höga objekt.

Totalförsvarets intressen
Hela kommunens yta berörs av
influensområde luftrum, MSA-yta
för Hagshult övningsflygplats
Stoppområde höga objekt Hagshult övningsflygplats
Riksintresse influensområde Hagshult övningsflygplats
Övriga influensområden
Område med särskilt behov av
hinderfrihet - Skillingaryds skjutfält
Influensområde inklusive riksintresse - Skillingaryds skjutfält
Riksintresse för totalförsvarets
militära del - Skillingaryds skjutfält
Civil luftfart
Hela kommunens yta berörs av
MSA-yta för Jönköping Airport
Hinderbegränsat område för Jönköpings flygplats
Potentiella vindbruksområden
utanför stoppområden
inom stoppområde
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Objekt som är högre än vad höjdbegränsningarna
medger utgör påtaglig skada på riksintresse för totalförsvarets militära del. Försvarsmakten accepterar
inte höga objekt utanför vad MSA-ytan medger.
• Riksintresse för övriga influensområden där
funktionen eller anläggningen, som konstituerar
riksintresset, omfattas av sekretess. Inom dessa
influensområden skall samtliga plan- och lovärenden
remitteras till Försvarsmakten.
Vaggeryds kommun är medveten om att försvarsintresset väger tungt och att riksintresset för försvarets
militära del enligt miljöbalken har företräde före
andra intressen. Potentiella vindbruksområden pekas
ändå ut i föreliggande vindbruksplan inom totalförsvarets intresseområden.
Syftet med utpekandet är att ha en planberedskap
för utbyggnad av vindkraftverk ifall förutsättingarna förändras i framtiden, varför Vaggeryds kommun har valt att inte generellt utesluta att det kan
finnas vissa lägen där vindkraftverk kan uppföras
inom Försvarsmaktens intresseområden i framtiden.
I dagsläget är det dock inom de svartmarkerade
potentiella vindbruksområdena, dvs de områden som
ligger inom ”Stoppområde höga objekt - Hagshult
övningsflygplats” osannolikt att vindkraftverk kan
uppföras. Även inom övriga kommunen kan det fi nas risk för att vindkraft kan medföra påtaglig skada
på riksintressen samt områden av betydelse för totalförsvarets militära del enligt 3 kap 9 § första och
andra stycket miljöbalken. Detta får Försvarsmakten
avgöra i varje enskilt vindkraftsärende.

Civila luftfarten
Vindkraftverk kan innebära flyghinder för luftfarten
och medföra allvarliga säkerhetsrisker och inskränkningar för luftfartkoster. Enligt luftfartsavdelningen
inom Transportstyrelsen ökar inskränkningar och
risker inom flygsektorn med antalet maste , vindkraftverk och höga byggnader. Förutom att utgöra
fysiska hinder för luftfarten kan vindkraftverk ha en
störande verkan på luftfartens navigeringshjälpmedel. Med hänsyn till säkerheten för luftfarten finns
särskilda bestämmelser för hindermarkering av verk,
se Luftfartsverkets hemsida www.lfv.se. Verkens
storlek och hindermarkering kan sammantaget inne-
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bära en stor visuell påverkan på omgivningarna.
I norr berörs Vaggeryd kommun av ”Hinderbegränsat område för Jönköping Airport” Jönköping Airport ”MSA-yta” (Minimum Sector Altitude) sträcker
sig cirka 55 km söder om Jönköping Airport och kan
innebära krav på höjdbegränsningar för byggnadsobjekt såsom vindkraftverk. Vilka områden som är
olämpliga för exploatering av vindkraft med hänsyn
till ovan nämnda restriktioner beror bland annat på
markens nivå (meter över havet).
Vaggeryds kommun har valt att inte peka ut några
potentiella vindbruksområden inom Hinderbegränsat
område för Jönköping Airport. Mindre verk är dock
teoretiskt möjliga att bygga.
För att kunna göra en bedömning krävs exakta
koordinatangivelser. Koordinatangivelser bör ske i
koordinatsystemet RT90 eller SWEREF99 och höjdsystemet RH70. Bedömningen sker enligt ”Svensk
standard SS 447 10 12” avseende skyddsavstånd för
luftfartsradiosystem mot aktiva och passiva störningar från anläggningar för elektrisk kraftöverföring.
I samråd med LFV, P&T Flyginformation bedöms
lokaliseringens genomförbarhet i varje enskilt fall.
För vindkraftsärenden inom Vaggeryds kommun gäller att samråd ska ske med såväl Transportstyrelsens
luftfartsavdelning, LFV samt Jönköping Airport AB.
Vid val av plats för eventuellt framtida vindkraftverk i Vaggeryds kommun bör dessutom hänsyn
tas till upplevelsen av verkens hindermarkering.
I sammanhanget kan nämnas att det är Transportstyrelsen som beslutar om markering av hinder.
Vindkraftverk med en totalhöjd under 150 meter ska
hindermarkeras med rött blinkande ljus, medan verk
med en totalhöjd över 150 meter ska hindermarkeras med vitt blixtrande eller roterande högintensivt
ljus, enligt Transportstyrelsens författningssamling
(TFS 2010:155).
Jönköpings flygplats, Jönköping Airport AB ägs av
Jönköpings kommun. Flygplatsen hanterar linjeflyg,
charterflyg, allmänflyg, taxiflyg och driver en fr terminal i egen regi. Flygplatsen som är av riksintresse har en kapacitet för 700 000 passagerare per
år. År 2016 var det 113 000 årsresenärer och år 2015
4 000 ton frakt.
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rera med kulturhistoriska landmärken som kyrkobyggnader. Därför har vid framtagandet av förslag
till potentiella vindbruksområden ett generellt
skyddsavstånd på 1 000 meter använts till kyrktorn.
Vidare bedömer Vaggeryds kommun att inga verk
bör placeras i siktlinjer mot kyrkor. Se exempel på
fotomontage sida 21.

Kulturmiljöintressen
Områden eller platser som har pekats ut som bevarandevärda på grund av sin kulturmiljö återspeglar
vanligen människors arbets- och levnadssätt under
gångna tider. Där människor bosatt sig har landskapsbilden påverkats under lång tid. Kulturmiljöer
bör därför inte endast ses som vårt gemensamma
kulturarv från historisk tid utan även som en del av
vår vardagliga livsmiljö som sätter dagens samhälle
i ett tidsperspektiv.

Vid all slags av exploatering är det viktigt att hänsyn
tas till områden, objekt och byggnader av kulturhistoriskt värde. Konsekvenserna för kulturmiljön ska
utredas i varje enskilt vindkraftsärende. I regel krävs
det för alla anmälnings- och tillståndsärenden att en
arkeologisk utredning utförs. Vaggeryds kommun
anser dessutom att det i vissa fall bör hållas skyddsavstånd till kulturmiljöintressen. Lämpligt avstånd
mellan kulturmiljöer och vindkraftverk ska bedömas
i varje enskilt fall.

Kulturmiljöer riskerar att gå förlorade dels på grund
av en bristande förståelse för kulturmiljöers värden
för kommande generationer, men även på grund av
ekonomiska aspekter, som till exempel rationaliseringen inom lantbruket.
Det finns exempelvis en viss risk att vindkraftverk,
vilka i regel syns på långa avstånd, kan konkur-

1

Kända kulturhistoriska
objekt. För mer detaljerade
information se ”Kulturhistorisk utredning för Vaggeryds
kommun, Jönköpings Läns
Museum, rapport nr 29 och
Kulturminnesvårdsprogram
för Vaggeryds kommun”,
1990-04-23.

2

Riksintresse för kulturmiljövård
1
2
3
4
5
6
7
8
9

3
4
5

6

Övriga kulturmiljöer
Av kommunen utpekade
kulturmiljöer
Byggnadsminnen
Fornlämning enligt RAÄ
Övrig kulturhistorisk lämning
enligt RAÄ

7

8

Ekeryd, Skjutebo (även Jkp kn)
Ödestugu kyrkby (Jkp kn)
Pålskog
Båramo
Skillingarydslägren
Hubbestad
Fryebo
Häradsö
Nydala kloster (Värnamo kn)

9

Potentiella vindbruksområden
utanför stoppområden
inom stoppområde

37

VINDBRUKSPLAN VAGGERYDS KOMMUN
Riksintresse för kulturmiljövård (3 kap. 6 § MB)
Inom Vaggeryds kommun har sju riksintresseområden för kulturmiljövård pekats ut enligt
3 kap. 6 § MB, se kartbilden på föregående sida.
För detaljerad information om respektive riksintresseområde hänvisas till länsstyrelsens hemsida www.
lansstyrelsen.se.
Inga potentiella vindbruksområden har pekats ut
som sammanfaller med riksintresse för kulturmiljövård. Kommunens ställningstagande är att kulturmiljöer av riksintresse generellt ska betraktas som
särskilt känsliga för vindkraftverk och att det i varje
enskilt vindraftsärende ska prövas ifall skyddsavstånd ska hållas mellan det planerade vindkraftverket och riksintresset i fråga.
Kulturminnen och av kommunen utpekade
kulturmiljöer
I Vaggeryds kommun finns ett 40-tal kulturmiljöer
och cirka 170 kulturminnen som särskilt pekats ut i
kommunens översiktsplan.
Kommunens bedömning är att vindkraftens påverkan på landskapsbilden kan hamna i konflikt med
upplevelsen av kulturmiljöer. Potentiella vindbruksområden pekas därför inte ut inom de i översiktsplanen nämnda kulturmiljöerna. Vaggeryds kommun
anser att dessa kulturmiljöer generellt ska betraktas
som känsliga för vindkraftverk och att det i varje enskilt vindraftsärende ska prövas ifall skyddsavstånd
ska hållas mellan det planerade vindkraftverket och
kulturmiljön i fråga.
Byggnadsminnen
För närvarande finns det följande tre byggnadsmi nen i Vaggeryds kommun:
• Ståha-stugan
• Kvarnaberg f.d. vagnshjulsmakeri och
• Skillingarydslägren
Fornlämningsområden - Arkeologi
Vid etablering av vindkraftverk inom och i anslutning till fornlämningsområden ska samråd ske med
länsstyrelsen. Dessutom krävs en särskild tillståndsansökan enligt 2 kap. kulturmiljölagen, (1988:950,
förkortad KML).
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Fornlämningar ska inte ses som enskilda begränsade
objekt, utan ska sättas in i sitt sammanhang i landskapet. I 2 kap. 2 § KML anges att det till en fast fornlämning hör ett så stort fornlämningsområde som behövs
för att bevara fornlämningen och ge den ett tillräckligt
utrymme med hänsyn till dess art och betydelse.
Inom de utpekade potentiella vindbruksområdena
finns ett flertal så kallade övriga kulturhistorisk
lämningar, t.ex. torpruiner och rester efter kolmilor. Dessa ska i möjligaste mån visas hänsyn till,
men utgör sällan hinder för en vindkraftsetablering.
Länsstyrelsen får lämna tillstånd till att ta bort en
fornlämning om fornlämningen medför hinder som
inte står i rimlig proportion till fornlämningens
betydelse. Det är viktigt att tänka på att en fornlämning enligt Kulturmiljölagen ska ges ett tillräckligt
stort utrymme med hänsyn till dess art och betydelse
för att både kunna bevaras och upplevas. Dessutom
finns ofta under mark dolda fornlämningar i anslu ning till exempelvis förhistoriska gravar.
I detta dokument finns det inte möjlighet att i detalj
presentera samtliga kända fornlämningar/övriga
kulturhistoriska lämningar i kommunen. Kartbilden
på föregående sida ger dock en uppfattning om att
fornlämningar m.m. är tämligen vanligt förekommande.
För mer detaljerad information över förekomsten av
kända fornlämningar/övriga kulturhistoriska lämningar i Vaggeryd kommun hänvisas till Riksantikvarieämbetets Fornminnesinformationssystem FMIS
www.fmis.raa.se och Skogsstyrelsens kartservice
www.skogsstyrelsen.se. Kompletterande inventeringar kan komma att krävas i vissa områden.
Länsstyrelsen i Jönköpings län kräver i princip alltid
att en arkeologisk utredning utförs innan tillåtligheten kan prövas för ett vindkraftsprojekt. Så kallade
frivilligutredningar beaktas inte utan beställningen
ska gå via Länsstyrelsen.
Vaggeryds kommun finner att storskaliga vindkraft etableringar inte är önskvärda inom fornlämningsområden, men bedömer också att en samordning i
form av en noggrann detaljlokalisering i de flesta
vindkraftsärenden torde vara möjlig.

VINDBRUKSPLAN VAGGERYDS KOMMUN
Turism och friluftsliv
Riksintresse för friluftliv (3 kap 6 § MB)
Store mosse nationalpark har klassats som riksintresse för friluftsliv. Riksintresseområdet har p.g.a.
sina höga naturvärden samt värden för turism och
friluftslivet undantagits i kartanalysen. Kommunens
ställningstagande är att Store Mosse generellt ska
betraktas som särskilt känsligt för vindkraftverk och
att det i varje enskilt vindraftsärende ska prövas ifall
skyddsavstånd ska hållas mellan det planerade vindkraftverket och riksintresset i fråga.
Målpunkter för turism och friluftsliv
Förutom området som pekats ut som riksintresse för
friluftslivet bedöms även riksintressen och värdekärnor för kultur och natur samt naturreservaten som
mycket värdefulla rekreationsområden. Följande
buffringar har gjorts mot övriga målpunkter för t rism och friluftslivet vid identifiering av potentiella

Braskabo hembygdsgård med
omnejd

vindbruksområden:
• Skidbacken i Kyllås, 1 000 m
• Braskabo hembygdsgård, Åkers hembygdsgård,
Byarums hembygdsgård, Skillingaryd hembygdspark, Svenarums hembygdsgård, 1 000 m
• Kommunala badplatser, 1 000 m
• Hook golfbana, Götaströms golfbana, 1 000 m
• Hoks Naturcamping, Vaggeryd, 1 000 m
• Medeltidsby vid Basseberg, 1 000 m
• Vildmarksby vid Kyllesjön, 1 000 m
• Store Mosse Nationalpark, 1 000 m
Inom det stora opåverkatde område enligt kommunens översiktsplan, 2012 pekas det inte ut några
potentiella vindkraftsområden. Områdets värden för
turism och friluftslivet bedöms ligga i dess vildmarkskaraktär vars bevarande är svårt att förena med
vindkraft. Befintliga vandringsleder/skidspår har
däremot varken undantagits
eller buffrats. Kommunens
bedömning är att detaljlokalisering av vindkraftverk
dels kan ske med hänsyn till
vandringsleder/skidspår och
dels att dessa i viss mån kan
tänkas få en annan sträckning om så krävs. Eventuell
flytt av leder ska ske i sa råd med Kultur- och fritidsnämnden.
Utflyktsmå
Skidbacken Kyllås
Kommunala badplatser
Golfbana
Campingplatser
Hembygdsparker
Medeltidby/rollspel
Vildmarksby
Riksintresse friluftsliv
Store Mosse nationalpark
Vandringsleder
Franciskusleden
Höglandsleden
Munkaleden-Höglandsleden
Munkaleden
Järnbärarleden
Potentiella vindbruksområden
utanför stoppområden
inom stoppområde
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VINDBRUKSPLAN VAGGERYDS KOMMUN
Naturmiljöintressen
Med antagandet att etableringen av vindkraftverk
innebär en minskning av användningen av fossila
bränslen och kärnkraft har vindkraft både direkt och
indirekt positiva effekter på 13 av de 16 nationella
miljömålen (Wizelius, 2007). Ur ett lokalt perspektiv kan etableringen av vindkraftverk dock innebära
en negativ inverkan på sin närmiljö.
Vindkraftverkens direkta fysiska påverkan på miljön, utgörs oftast av mycket breda tillfartsvägar
under byggnationstiden, dess betongfundament
och kablar som grävs ned för att ansluta verket till
elnätet.
Då vindkraftverket tas i bruk utgörs den lokala
miljöpåverkan dessutom av det visuella ingreppet i
landskapet liksom alstringen av ljud från rotorbladen
och navet. Även påverkan på växt- och djurlivet kan
förekomma. Exempelvis kan rovfåglars population
påverkas negativt om vindkraftverk placeras i viktiga födosöks- eller häckningsområden (Boverket,
2008). I vissa fall kan därför krav på att en dispensansökan, enligt artskyddsförordningen 2007:845,
lämnas till länsstyrelsen bli aktuellt.

Nationalpark
Nationalparken Store Mosse har ett statligt skydd
och är även av riksintresse för naturvård och friluftslivet, samt Natura 2000-område.
Store Mosse är ett vidsträckt myrlandskap som
ligger i gränslandet mellan Vaggeryd, Gnosjö och
Värnamo kommun. Nationalparkens avgränsning
stämmer i stort överens med avgränsningen för Natura 2000-området.
Sedan 1982 har Store Mosse klassats som nationalpark. Store Mosse finns även omnämnt i Naturvård verkets nationella myrskyddsplan. Bevarandesyftet
för mossen är att värna området i dess naturliga
tillstånd eller i väsentligen oförändrat skick för att
tillvarata ornitologiska, botaniska och andra vetenskapliga värden samt natur- och kulturlandskapets
värden.
Kommunens anser att etablering av vindkraftverk
inte ska tillåtas inom nationalparken. Kommunens
ställningstagande är att det i varje enskilt vindkraftsärende ska prövas ifall skyddsavstånd ska hållas
utöver 1 000 meter mellan det planerade vindkraftverket och nationalparken.

I följande avsnitt ges en överblick över förekomsten av bevarandeintressen avseende olika naturmiljöintressen i kommunen. För att etableringen
av vindkraft inte ska hamna i konflikt med särskilt
skyddsvärda naturmiljöer ska redan i ett tidigt
planeringsskede samordning ske med intressen som
redovisas i efterföljande kapitel.
De områden som i denna vindbruksplan har pekats
ut som intressanta för vindkraft angränsar i vissa fall
till naturmiljöintressen. I samtliga områden bör en
noggrann avvägning ske huruvida vindkraftverk kan
tänkas påverka de värden som avses att skyddas. Detaljerad information om de olika bevarandevärdena
finns att tillgå på Länsstyrelsen i Jönköpings läns
hemsida, www.lansstyrelsen.se.
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Friluftsliv i Nationalparken Store Mosse.

VINDBRUKSPLAN VAGGERYDS KOMMUN
Riksintresse för naturvård (3 kap 6 § MB)
Områden som klassats som riksintresse för naturvård
ska enligt 3 kap. miljöbalken skyddas mot åtgärder
som påtagligt skadar natur- eller kulturmiljön. I ett
samarbete med länsstyrelsen avgör Naturvårdsverket
vilka områden som är av riksintresse för naturvård.
I Vaggeryds kommun innehåller flera av riksintre sena mossar och sammanfaller helt eller till viss del
med ytor som klassats som s.k. SPA områden enligt
fågel- och habitatdirektivet. Se vidare under Natura
2000-områden.

Mot bakgrund av riksintressenas nationella betydelse
anser kommunen att etablering av vindkraftverk generellt inte ska tillåtas inom riksintresseområden för
naturvård. Därför har inga potentiella vindbruksområden pekats ut inom dessa riksintresseområden.
Kommunens ställningstagande är dessutom att det
i varje enskilt vindkraftsärende ska prövas ifall
skyddsavstånd ska hållas mellan det planerade vindkraftverket och riksintresset i fråga.

Storskaliga anläggningar riskerar att medföra påtaglig skada på bevarandevärden, bland annat genom att
ta stora områden i anspråk och i regel kräva kringåtgärder såsom utbyggnad av tillfartsvägar, kraftledningar med mera.

4

5

6

Riksintresse för naturvård

2
3
1

11

10
7

12
8

9
13

19

14
15

18
16
17

20

21

23

22

1. Tranflyet och Hultamossen
2. Trollamossen
3. Odlingslandskapet i Bratteborgsområdet
4. Store Mosse och Farbergskärr
5. Konungsömossen (Jkp kn)
6. Spexeryd (Jkp kn)
7. Redan-Svanån-Stengårdshulta
sjön (Gislaveds kn)
8. Mossjön och närliggande
mossar (även Gislaveds kn)
9. Uddebo
10. Gärahov
11. Våtmark vid Sandsjön
12. Morarps-Mörhulta mossar
13. Duveled
14. Hestra Söräng och Bjälkön
15. Skillingaryds skjutfält
16. Rosendala-Jutabygget
17. Stackstadmossen och Moagölsmyren
18. Svenarumsområdet
19. Brunntorpsmossen (även
Sävsjö kn)
20. Marieholms urskog (Gnosjö kn)
21. Store Mosse (även Gnosjö kn)
22. Hemmerhult och mader vid
Ruskån (Värnamo kn)
23. Dala mosse och Knekta mosse
(även Värnamo kn)
Potentiella vindbruksområden
utanför stoppområden
inom stoppområde
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VINDBRUKSPLAN VAGGERYDS KOMMUN
Natura 2000-område
Natura 2000-områden bildas inom alla medlemsländer i den Europeiska Unionen. Enligt 7 kap. 2729 §§ miljöbalken är syftet att värna om värdefulla
naturtyper likväl som att skydda utrotningshotade
arters habitat. Bestämmelserna för Natura 2000-områden grundar sig på EG:s art- och habitatdirektiv
(SCI/SAC) och fågeldirektiv (SPA), vilka Sverige
är skyldiga att tillämpa. Natura 2000-områden har
riksintressestatus.

Därför har Natura 2000-områden vid identifiering
av områdesavgränsingarna för de potentiella vindbruksområdena undantagits och ett respektavstånd
på 500 meter (SCI/SAC, art och habitatdirektivet)
respektive 750 meter (SPA fågeldirektivet) hållits.
Natura 2000-området vid Store Mosse föreslås av
LST att utökats och har därför buffrats med motsv rande. Naturreservatet Hatten kommer att bli Natura 2000-område på sikt, vilket har beaktats under
arbetets gång.

Det finns 16 Natura 2000-områden som delvis eller
med hela sin yta ligger inom Vaggeryds kommun.
Bevarandeplaner över respektive områden samt
information över vilka bevarandevärdena är finns att
tillgå på länsstyrelsens hemsida www.lansstyrelsen.
se. Vindkraftsetableringar kan med stor sannolikhet
medföra betydande påverkan på områdenas bevarandevärden.

Kommunens ställningstagande är att vindkraftverk
inte ska tillåtas inom Natura 2000-områden och att
det i varje enskilt vindkraftsärende ska prövas ifall
skyddsavstånd utöver de 500 respektive 750 meter
ska hållas mellan det planerade vindkraftverket och
Natura 2000-området i fråga.

7

8
1
Natura 2000-områden
11
1.
2.
3.
4.
5.

12
9

13

14

10
2
16
3

15

17

21
4
18

19
6

5

SCI-områden:
7. Källenäs DR (Jönköpings kn)
8. Lilla Kungsbacken DR
9. Mossjön
10. Tostarp
11. Lövåsen
12. Bratteborg
13. Gärahov
14. Linneryd (Nässjö kn)
15. Stensjökvarn
16. Södra Duveled
17. Ekesås
18. Mo (Gnosjö kommun)
19. Stråkeved-Nässja (även
Gnosjö kn)
20. Hemmerhaga (Värnamo kn)
21. Ingarp (Gnosjö kn)
Potentiella vindbruksområden

20
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6.

SPA-områden:
Trollamossen
Morarps- och Mörhulta mossar
Skillingaryds skjutfält
Marieholmsskogen (Gnosö kn)
Store Mosse nationalpark (även
Värnamo kn)
Dala mosse och Knekta mosse
(Värnamo kn)

utanför stoppområde
inom stoppområde

VINDBRUKSPLAN VAGGERYDS KOMMUN
Naturreservat
Naturreservatens syfte är att bevara värdefulla
naturmiljöer både för att tillgodose det rörliga friluftslivets intressen som att bevara den biologiska
mångfalden. Enligt miljöbalken 7 kap. 4-8 §§ kan
länsstyrelserna och kommunerna bilda reservaten.
I Vaggeryds kommun finns det i dagsläget sju natu reservat. Naturreservat har i regel inte enbart bevarandevärden för växt- och djurlivet utan har även ett
socialt och rekreativt värde för såväl kommuninvånare som turister.
Därför anser Vaggeryds kommun att etablering av
vindkraftverk inom eller i direkt anslutning till naturreservat inte ska tillåtas. Kommunens ställningstagande är att det i varje enskilt vindkraftsärende ska
prövas ifall skyddsavstånd ska hållas mellan det planerade vindkraftverket och naturreservatet i fråga.

1

2
4
3

7

5
6
8

Naturreservat
9
10
11

12

13

17

14

15

16

1. Källenäs (Jönköpings kn)
2. Fabergskärret (Jönköpings kn)
3. Lilla Kungsbackens domänreservat
4. Tjurhults mosse
5. Sandsebo (Gislaveds kn)
6. Gärahovs storäng
7. Lyngemadssjön (även
Jönköpings kn)
8. Östermoskogen
9. Stensjökvarnskogen
10. Västermarken (Sävsjö kn)
11. Hatten (Sävsjö kn)
12. Skillingaryds skjutfält
13. Marieholmsskogen (Gnosjö kn)
14. Uppebo (Gnosjö kn)
15. Långö mosse och Svansjön (även
Gnosjö kn)
16. Brokullen (även Gnosjö kommun)
17 Mässeberg
Potentiella vindbruksområden
utanför stoppområden
inom stoppområde
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VINDBRUKSPLAN VAGGERYDS KOMMUN
Naturområden med särskilda bevarandevärden
I kommunen förekommer ett antal biotopskydd, vars
syfte enligt 7 kap. 11 § MB är att skydda livsmiljöer
av särskilt skyddsvärda arter.
Medan länsstyrelsen beslutar om biotopskydd i det
öppna jordbrukslandskapet är det Skogsstyrelsen
som ansvarar för skyddet av biotoper i skogsmark.
Som exempel på biotoper i skogsmark kan brandfält,
ravinskogar, äldre naturskogsartade lövskogsbestånd, sumpskogar/alkärr, gamla hassellundar och
urskogsartade barrskogsbestånd nämnas.
Landskapselement som alléer, stenmurar, åkerholmar, småvatten, odlingsrösen och källor med omgivande våtmarker i jordbruksmark omfattas av ett
generellt biotopskydd.

Kartbilden nedan redovisar naturområden med olika
bevarandevärden. De i kartbilden utpekade naturvärdena går in i vartannat. För att få en klar bild över
respektive områdesgränser måste kartan studeras i
större skala.
Områdena har inte undantagits i kartanalysen eftersom skyddsområdena i regel begränsar sig till
relativt små ytor. Kommunens ställningstagande är
att konsekvenserna för naturområden med särskilda
värden ska utredas i varje enskilt vindkraftsärende
och att etablering av vindkraftverk generellt inte
är önskvärt inom dessa områden, men bedömer att
en samordning, under förutsättning av en noggrann
detaljlokalisering, kan vara möjligt i vissa fall.

Naturområden med särskilda bevarandevärden
Nyckelbiotoper
Naturvärden
Biotopskydd
Naturvårdsavtal
Sumpskog
Naturminne
Potentiella vindbruksområden
utanför stoppområde
inom stoppområde
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VINDBRUKSPLAN VAGGERYDS KOMMUN
Ängs- och hagmarker samt odlingslandskap
De naturliga ängsmarkerna som finns kvar idag är
en mycket liten del av de ängsområden som fanns
för cirka 100 år sedan. Ängarna är numera små
och utspridda vilket gör att slåtteranpassade växter
riskerar att dö ut eftersom de har svårt att sprida
sig mellan områdena. Därför bör en noggrann avvägning ske i de fall etableringen av vindkraftverk
riskerar att medföra en ytterligare uppsplittring av
ängs- och hagmarker. Länsstyrelsen i Jönköpings
län genomförde 1987‑1992 och 2000-2004 omfattande ängs- och betesmarksinventeringar, TUVA.
Vid en jämförelse av de två inventeringarna har den
värdefulla ängsmarken sett till arealen minskat med
50 procent. Den främsta orsaken till minskningen är
igenväxning.
I ett fortsatt arbete har Länsstyrelsen i Jönköping län
lagt till information om hotade arter och skyddsvärda träd och tagit fram ett förslag till 38 värdetrakter

i länet som berör ängsmark, betesmark och skogsbeten i länet. Fem av dessa berör Vaggeryds kommun.
Värdetrakternas avgränsning är schematiska och har
därför inte undantagits vid utpekandet av de potentiella vindbruksområdena.
Kommunens ställningstagande är att vindkraftverk
inte bör placeras så att en ytterligare uppsplittring
av ängs- och hagmarker sker samt att konsekvenser
för ängs- och hagmarker samt odlingslandskap ska
utredas i varje enskilt vindkraftsärende.
Jordbruks- och skogsmark
Enligt 3 kap. miljöbalken ska jordbruks- och skogsmark skyddas i den omfattning som krävs för livsmedelsproduktion, virkesproduktion och biologisk
produktion. Vaggeryds kommun kännetecknas till
stor del av vidsträckta skogsmarker. Parallellt med
E4:ans sträckning, löper ett stråk av bergsarten syenit som är lättvittrad och genererar bördiga jordar.
Öppen jordbruksmark är
relativt sällsynt i Vaggeryds
kommun och där den förekommer snarare av småskalig mosaikartad karaktär. En
generell bedömning för Vaggeryds kommun är att öppen
jordbruksbygd av landskapsbildsmässiga skäl är mindre
lämpad än storskaliga skogsområden.
Kommunens ställningstagande är att det i varje enskilt
vindkraftsärende ska ske en
noga övervägning ifall det är
möjligt att förena jordbruksintresset med uppförandet av
planerat vindkraftverk.

Värdetrakter i odlingslandskapet
Kategori 3
Kategori 6
Kategori 8
För mer info se LST meddelande nr 2011:18.

Potentiella vindbruksområden
utanför stoppområde
inom stoppområde
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Skyddsvärda träd
I Sverige finns det ännu en betydande del av skydd värda träd och jätteträdbestånd som i regel är knutna
till odlingslandskapet. Största hotet mot skyddsvärda
träd är igenväxningen av odlingsmark och avverkning på grund av exploatering av mark.
Sedan 2004 har det inventerats skyddsvärda träd i
Jönköpings län. Mot bakgrund av inventeringarna
har Länsstyrelsen i Jönköping tagit fram en strategi
för skyddsvärda träd. Målet med strategin är att den
ska kunna fungera som faktaunderlag för aktörer i
länet som exempelvis kommuner, föreningar och
skogsstyrelsen. I samband med framtagandet av strategin har tätheten av förekomsten av skyddsvärda
träd analyserats och s.k. värdetrakter för jätteträd
och värdetrakter för hamlade träd pekats ut. Enligt
2013 års täthetsanalys berörs Vaggeryds kommun

inte av någon värdetrakt. Det kan delvis bero på att
inventeringarna i kommunen ej varit färdiga vid
tidpunkten för strategins framtagande.
Efterföljande kartbild visar skyddsvärda träd i
kommunen. Skyddsvärda träd har inte undantagits
vid utpekandet av potentiella vindbruksområden i
kommunen. Kommunens ställningstagande är att
stort hänsyn ska tas till särskilt skyddvärda träd, men
bedömer att en samordning, under förutsättning av
en noggrann detaljlokalisering, kan vara möjligt i de
flesta fallen.

Skyddsvärda träd
Potentiella vindbruksområden
utanför stoppområde
inom stoppområde
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Fågelliv
Det finns ett antal studier gjorda avseende vindkra tens påverkan på fåglar. Slutsatserna från dessa, bl.a.
hur allvarligt man bör se på kollisionsrisken, skiljer
sig främst utifrån vilka platser och arter som studerats. Det framstår dock tydligt att lokalisering av
vindkraftverk med respektavstånd till s.k. högriskområden är den i särklass viktigaste faktorn för att
undvika påtagligt negativa effekter på fågellivet
De flesta fåglar flyttar i huvudsak vid relativt lugn
väderförhållanden och vid god sikt på högre höjd
än vindkraftverk, vilket innebär låg kollisionsrisk.
Bland fåglar som flyttar på lägre höjd, främst över
hav, förefaller vissa arter ha lättare än andra att
ändra sina flygrutter och undvika verken.
Stora kollisionsrisker uppstår framförallt under speciella väderförhållanden såsom dimma. Merparten
tättingar flyttar nattetid, då verken är svåra att up täcka. Vid dimma kan de dessutom möjligen attraheras av ljuskällor som finns på/ vid vindkraftverken,
vilket ökar risken för kollision.
Termikflygande fågla , exempelvis rovfåglar och
tranor, nyttjar åsar, branter och sluttningar där vinden pressas uppåt för att få höjd. De kan därmed inte
antas ändra sina beteenden och därför bör vindkraftverk inte tillåtas inom kända flygrutter för dessa
fåglar. Detsamma bör gälla för svanar och gäss, som
inte heller kan antas ändra invanda flyttlede . Rovfåglar utsätts även för kollisionsrisker under jakt och
spelflykt
Vid sidan av kollisionsproblematiken utgör habitatförlusterna, som uppkommer vid en etablering av
vindkraft, de främsta negativa effekterna för fågla ,
vilket blir särskilt uppenbart om värdefull natur tas i
anspråk. Störnings- och undanträngandeeffekter har
konstaterats på såväl häckande som rastande fåglar
även i mer ”triviala” biotoper (t.ex. jordbrukslandskap).
Vid en storskalig utbyggnad av vindkraft utgör sannolikt habitatförlusterna det främsta hotet, särskilt på
populationsnivå. Inom Vaggeryds kommun förekommer ett antal områden som skyddas enligt fågeldirektivet, s.k. SPA områden, (special protected areas).

Se tidigare kartbild under Natura 2000-områden.
Vid framtagandet av de potentiella vindbruksområdena har en generell buffring på 750 meter gjorts till
SPA-områden.
Vindkraftsprojektet Palsbo fick avslag p.g.a. konflik
med fågellivet. Artinventeringen som genomfördes
2010-2011 i samband med utredningsområde för
Palsbo vindkraftspark styrker kommunens bedömning om att i kartbilden markerat högriskområde för
fåglar är känslig för vindkraftsetablering.
Vaggeryds kommun stämmer vid varje inventeringstillfälle, inom ramen för pågående vindkraftsärenden, med länsstyrelsen av att rådande praxis/metod
följs. Vaggeryds kommun välkomnar information
från Sveriges Ornitologiska förening, SOF, m.fl. och
tycker det är önskvärt om artinventeringar kan ske i
samråd eller samarbete med lokala föreningar.
Fladdermöss
I regel kan antas att fladdermöss flyger på lägr
höjder än standardverkens rotorblad. Fladdermössen kan dock lockas att jaga just i höjd med rotorbladen, eftersom rotorn avger värme som lockar till
sig insekter. En ytterligare orsak till insektssamlingar kring ett vindkraftverks rotor är det så kal�lade fenomenet ”hilltopping”, ett beteende enligt
vilket insekter söker sig till uppstickande objekt i
landskapet inför parning. Fladdermöss riskerar alltså
att kollidera med vindkraftverkens rotorblad vid sitt
födosök. Enligt Boverkets rekommendationer ska
områden, där förekomst av fladdermöss kan misstä kas, undersökas närmare.
I områden med ihåliga äldre träd betesmarker och/
eller vattenmiljöer är förekomsten av fladdermu kolonier troligt. Generellt bedöms att gynnsamma
platser för fladdermöss sammanfaller med naturmi jöintressen som Naturreservat eller Natura 2000-områden. Vindbruksplanen pekar inte ut några potentiella vindbruksområden inom varken Naturreservat
eller Natura 2000-områden.
Exploatering av verk inom områden där följderna
för fladdermöss är tveksamma ska noggrannare
undersökningar ske innan lokalisering av vindkraftverk kan bli aktuell. Kommunen finner det skäligt att
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frågan om fladdermöss behandlas i vindkraftsproje tens MKB samt att det ska ställas krav på att fladde musinventeringar ska utföras av expertis.
Högriskområden
Exempel på högriskområden för fladdermöss är
• områden vid slättsjöar,
• strandängar och
• åsar, bergsbranter/ sluttningar.
Exempel på s.k. högriskområden för fåglar är:
• kända flyttstråk
• orörda skogsområden,
• vattenområden och betade strandängar,
• områden mellan häckningsplatser och födosökområden och
• rasbranter, sluttningar och åsar som kan utgöra
ledlinjer eller där exempelvis rovfåglar antas
nyttja uppvindar, s.k. termik.

Palsbo

Kartbilden nedan ger endast en fingervisning över
var sannolikheten är stor att befintliga fågel och
fladdermushabitat kan tänkas påverkas negativt av
vindkraftverk. Särskild inventering och lokaliseringsprövning kommer att krävas inom samtliga av
de utpekade potentiella vindbruksområdena avseende fåglar och fladdermöss. Vaggeryds kommun
stämmer vid varje inventeringstillfälle, inom ramen
för pågående vindkraftsärenden, med länsstyrelsen
av att rådande praxis/ metod följs.
Kommunens ställningstagande är att vindkraftsverk
inte ska komma till stånd inom flyttstråk, häc nings- eller födosöksområden av särskilt hotade
arter. Särskild inventering och lokaliseringsprövning
avseende fågelliv och fladdermöss kan bli avgörande
i samtliga utpekade vindbruksområden i framtida beslut ifall vindkraftsetableringar får komma till stånd
eller ej.

Fågelskyddsområden
3 öar i Råsjön
Trindö
Plats för inventering, fladdermös
för mer information se Länsstyrelsens meddelandenummer
2008:33.
Tjäderinventering5
0,5 < HSI <= 0,6
0,6 < HSI <= 0,7
0,7 < HSI <= 0,8
0,8 < HSI <= 0,9
0,9 < HSI <= 1,0
Högriskområden för fåglar
enligt LST och Vaggeryds
ornitologiska förening
Palsbo utredningsområde
Naturcentrum AB, undersökningsområde, 2010-2011
Potentiella vindbruksområden
utanför stoppområde
inom stoppområde

5

HSI = Habitat Suitability Index, jämförelsetal över tjäderlämpliga marker, se även länsstyrelsen meddelandenummer 2016:04.
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Stora opåverkade områden
Områden som ej är påverkade av olika verksamheter
och buller blir mer och mer sällsynta. Även i Vaggeryds kommun och i Jönköpings län finns få områden
som kan anses vara tysta och opåverkade av buller
från verksamheter eller stora vägar. I kommunens
översiktsplan, ÖP 2012, har det pekats ut ett sådant
område mellan Nyholm och Bondstorp. Området
är ett skogsområde som är glesbefolkat, och där det
finns få ljudalstrande verksamhete . Området sammanfaller till stor del med ett ungefärligt ”högriskområde” för fåglar. Se kartbild sida 47 fågelliv. Vaggeryds kommun anser att tysta opåverkade områden
med lägre exploateringsgrad som detta är värda att
bevara samt att bevarandet av områdets karaktär
är svårt att förena med exploatering av vindkraft.
Områdets värden ligger i att det är vildmarkslikt
och glest befolkat. Potentiella vindbruksområden
har därför inte pekats ut inom det stora opåverkade
området. Kommunens ställningstagande är att eta-

blering av vindkraft inte ska tillåtas inom det stora
opåverkade området enligt avgränsningen i gällande
översiktsplan 2012.
Ostörda områden
Länsstyrelsen har tagit fram en GIS-model med vilken ostörda/bullerfria områden identifierats i Jönk pings län. I jämförelse med verkligheten ger modellen en förenklad bild då man inte tagit hänsyn till
höjdskillnader i terrängen och vid beräkningar utgått
från en viss luftfuktighet och att det är vindstilla. Till
skillnad från tidigare bulleranalyser tar denna modell
dock hänsyn till vegetationens inverkan på spridning
av buller. 35 dB(A) har antagits vara den lägsta nivå
där buller kan orsaka en påverkan. I länsstyrelsens
analys har det inte tagits någon hänsyn till tillfälliga
bullerkällor som vägarbeten eller skogsmaskiner.
Endast av människan skapade ljudkällor som t.ex.
vägar och industrier m.m. har behandlats som buller.
För mer information se LST
meddelande nr 2015:01.
Potentiella vindbruksområden som sammanfaller med
av länsstyrelsen utpekade
ostörda områden bedöms av
Vaggeryds kommun generellt som extra känsliga för
vindkraft.

Ostörda områden (buller)
enligt LST
Meddelande nr 2015:01
Stora opåverkade områden
(utpekade av kommunen)
Stora opåverkade områden
Potentiella vindbruksområden
utanför stoppområde
inom stoppområde
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Värdefulla vatten
Enligt den nationella strategin för genomförande av
skydd enligt miljökvalitetsmålet levande sjöar och
vattendrag har fem värdefulla vattenområden pekats
ut i Vaggeryds kommun. Syftet är att skydda vattenanknutna natur- och kulturmiljöer.
Kommunens ställningstagande är att vindkraftverk
inte ska tillåtas inom ett avstånd på 1 000 meter till
strandkant av nedan redovisade värdefulla vatten.
Vattenskyddsområden
Vaggeryds kommun anser att etablering av vindkraftverk eller schaktningsarbeten inte ska tillåtas
inom kommunens befintliga vattenskyddsområden,
heller inte inom utredningsområden för vattenskyddsområden. Ifall en framtida planerad lokalisering för vindkraft berör eller riskerar att påverka
ett infiltrationsområde för dricksvatten negativt får
undersökas i varje enskilt vindkraftsärende.

Våtmarker
Naturvårdsverket har i en nationell inventering över
våtmarker delat in våtmarker i fyra naturvärdesklasser. Kartbilden nedan redovisar de våtmarker med
mycket högt naturvärde (klass1), högt naturvärde
(klass2) och visst naturvärde (klass3).
Myrar är en typ av våtmarker. Enligt miljömålet

”Myllrande våtmarker” har regeringen beslutat att
myrarna med de högsta naturvärdena ska ha ett långsiktigt skydd senast 2010.
Objekten med högst naturvärde finns samlade i
Naturvårdsverkets ”Myrskyddsplan för Sverige”,
2006. För Vaggeryds kommun nämns Trollamossen, Mosshult, Uddebogöl, Dala och Knekta mosse,
Stackstadsmossen och Moagölsmyren, Morarps- och
Mörhultamossen samt Store Mosse. Store Mosse är
dessutom en av länets tre ramsarområden och skyddad enligt Ramsarkonventionen.
Vaggeryds kommun anser
att det i varje enskilt vindkraftsärende ska säkerställas
att förutsättningarna för att
nå miljömålet ”Myllrande
våtmarker” inte försämras.

1

2

3
Värdefulla vatten
1.
2.
3.
4.
4
5.

Rasjön
Mossjön
Bosarydssjön
Lagan mellan Karlsforsdammen
och Fågelforsdammen
Häråns nedre del

Våtmarksinventering (NV)
5

mycket högt naturvärde, klass 1
högt naturvärde, klass 2
visst naturvärde, klass 3
Potentiella vindbruksområden
utanför stoppområde
inom stoppområde
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Vattenförekomster
EU:s vattendirektiv har införts i miljöbalken och i
enlighet med detta har Vattenmyndigheten beslutat
om miljökvalitetsnormer för i princip alla vattenresurser. Miljökvalitetsnormer formuleras för den
status som bedöms kunna uppnås och vidmakthållas
i vattenresursen.
I Vaggeryds kommun finns ett flertal vattenförek ster. I nättjänsten VISS (VattenInformationsSystem
Sverige), www.viss.lst.se, finns information om alla
vattenförekomster, se efterföljande tabell med vattenförekomsterna i Vaggeryds kommun.

Om det blir aktuellt med nya vägtrummor, byte av
vägtrumma eller ledningar som passerar vattendrag,
så kan en anmälan om vattenverksamhet krävas.
Anmälan görs till länsstyrelsen.
Kommunen anser att samråd avseende eventuell påverkan på vattenförekomster måste ske med länsstyrelsen i varje enskilt vindkraftsärende. Kommunens
ställningstagande är att hänsyn ska tas till samtliga
yt- och grundvattenförekomster, oavsett ifall dessa
nämns särskilt i VISS eller är skyddade som fisk vårdsområde.

Förutsatt att försiktighetsmått vidtas vid såväl val av
plats för vindkraftverkens fundament, kablifiering
och anläggande av tillfartsvägar bedöms vattenförekomsters status generellt inte påverkas av vindkraftsetableringar.
Namn
Barnarp
Bodaån väster
Bodaån öster
Eckern
Ekebergsbäcken
Fängen
Getamadsmossen
Gnyltån ovan Hjortsjön
Hagaforsån
Hemmershult-Hok
Hjortsjön
Hjortsjöån
Hokasjön
Hokaån: Härån - Hokasjön
Hoks herrgård
Härån: Ruskån - Hokaån
Hästgångsån
Klevshult-Skillingaryds skjutfält
Lagan: Fängen - Eckern
Lagan: Härån - Lillån
Lagan: Lillån - Stödstorpaån
Lagan: Stödstorpaån - Sandsjön
Lillån: Lagan - Linnesjön
Linnesjön
Malmbäcksån
Modalaån
Mossjön
Nissans källflöde
Radan: Stengårdshultasjön - Rasjön
Rasjön
Sandsjön
Sjöoset-Trismålen
Skogshyltan-Boarp
Stödstorpaån
Stödstorpaån nedre
Stödstorpaån övre
Svansjön
Svanån: Radan - Gettrabosjön
Svensjö
Tenhultasjön-Hokasjön
Tranhult-Kåperyd
Vaggeryd-Taberg
Vedabäcken
Vederydssjön
Vederydsån
Värnamo-Ekeryd
Väster om L. Fälthemmet
Väster om Österskog
Västerån ovan Älgabäcken
Västerån: Långasjön - Älgabäcken
Åker
Åker-Äddebo
Ålaryd
Älgabäcken: Västerån - Gärdessjön
Österån: Långasjön - Kogöl

ID
SE639614-140286
SE636376-141532
SE636842-141671
SE638942-140187
SE638505-139801
SE638168-140554
SE639005-138740
SE638358-139999
SE637549-141588
SE636248-140714
SE637578-139974
SE637550-139973
SE638030-140802
SE637666-140895
SE637697-456413
SE636197-140875
SE638561-141289
SE636631-139891
SE638809-140480
SE635455-139668
SE636712-139785
SE637687-140237
SE636226-139911
SE636340-140067
SE638159-141595
SE636733-138428
SE638085-138862
SE640186-138999
SE638271-138410
SE638409-138549
SE637990-140480
SE636630-141424
SE637655-139649
SE638129-139461
SE637183-447253
SE638079-139483
SE638857-138100
SE639042-138349
SE639186-138423
SE638833-140909
SE639248-139603
SE638548-140120
SE637165-140844
SE639243-139625
SE638719-139368
SE636264-139799
SE637733-140870
SE637982-140850
SE637386-138773
SE636580-138977
SE636341-139041
SE636498-139220
SE636840-138818
SE637257-138539
SE637259-139208

Vattenkategori
Grundvatten
Vattendrag
Vattendrag
Sjö
Vattendrag
Sjö
Grundvatten
Vattendrag
Vattendrag
Grundvatten
Sjö
Vattendrag
Sjö
Vattendrag
Grundvatten
Vattendrag
Vattendrag
Grundvatten
Vattendrag
Vattendrag
Vattendrag
Vattendrag
Vattendrag
Sjö
Vattendrag
Vattendrag
Sjö
Vattendrag
Vattendrag
Sjö
Sjö
Grundvatten
Grundvatten
Vattendrag
Vattendrag
Vattendrag
Grundvatten
Vattendrag
Grundvatten
Grundvatten
Grundvatten
Grundvatten
Vattendrag
Sjö
Vattendrag
Grundvatten
Grundvatten
Grundvatten
Vattendrag
Vattendrag
Grundvatten
Grundvatten
Grundvatten
Vattendrag
Vattendrag

Huvudavrinnings-område
Kommuner
Motala ström
Jönköping, Vaggeryd
Lagan
Sävsjö, Vaggeryd
Lagan
Sävsjö, Vaggeryd
Lagan
Jönköping, Vaggeryd
Lagan
Vaggeryd
Lagan
Jönköping, Vaggeryd
Nissan
Jönköping, Vaggeryd
Lagan
Vaggeryd
Lagan
Nässjö, Vaggeryd
Lagan
Vaggeryd, Värnamo
Lagan
Vaggeryd
Lagan
Vaggeryd
Lagan
Jönköping, Vaggeryd
Lagan
Vaggeryd
Lagan
Vaggeryd
Lagan
Vaggeryd, Värnamo
Lagan
Jönköping, Nässjö, Vaggeryd
Lagan
Vaggeryd
Lagan
Jönköping, Vaggeryd
Lagan
Vaggeryd, Värnamo
Lagan
Vaggeryd
Lagan
Vaggeryd
Lagan
Vaggeryd
Lagan
Vaggeryd
Lagan
Nässjö, Vaggeryd
Lagan
Gnosjö, Vaggeryd
Lagan
Vaggeryd
Nissan
Jönköping, Vaggeryd
Nissan
Gislaved, Vaggeryd
Nissan
Gislaved, Vaggeryd
Lagan
Jönköping, Vaggeryd
Lagan
Sävsjö, Vaggeryd
Lagan
Vaggeryd
Lagan
Vaggeryd
Lagan
Vaggeryd
Lagan
Vaggeryd
Nissan
Gislaved, Jönköping, Vaggeryd
Nissan
Gislaved, Jönköping, Vaggeryd
Nissan
Jönköping, Vaggeryd
Lagan
Jönköping, Vaggeryd
Motala ström
Jönköping, Vaggeryd
Lagan
Jönköping, Vaggeryd
Lagan
Vaggeryd
Motala ström
Jönköping, Vaggeryd
Motala ström
Jönköping, Vaggeryd
Lagan
Gnosjö, Jönköping, Vaggeryd, Värnamo
Lagan
Vaggeryd
Lagan
Vaggeryd
Lagan
Vaggeryd
Lagan
Gnosjö, Vaggeryd
Lagan
Gnosjö, Vaggeryd
Lagan
Vaggeryd
Lagan
Vaggeryd
Lagan
Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd
Lagan
Gnosjö, Vaggeryd

Vattenförekomster enligt VISS-informationssystem. www.viss.lst.se, 2017-03-22.
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Kalkning
Mång av kommunens vattendrag är försurade. Mest
försurade är Västerån och Österån. I kommunens
mellersta del utmed Lagan är försurningssituationen
ett mindre problem, vilket beror på att berggrunden,
och därmed markens buffringskapacitet, skiljer sig
åt i de olika områdena i kommunen.
I syfte att motverka effekterna av försurande nedfall
i kommunens vatten kalkas ett antal vattenmiljöer i
Vaggeryds kommun. Kartbilden nedan visar områden som enligt länsstyrelsens kartunderlag för närvarande kalkas. I de försurade områdena har kalkning
haft, och har fortfarande, stor betydelse för den biologiska mångfalden och möjligheterna till markens
och vattenområdens nyttjande; exempelvis för fiske.
Enligt Vattenmyndighetens bedömning kommer de
försurade vattenförekomsterna i Vaggeryds kommun troligen även efter 2021 vara i behov av fortsatt
kalkning.

Vindkraftverk i närheten av områden som är i behov
av helikopterkalkning innebär en säkerhetsrisk, vilket i sin tur kan medföra en betydande ökad kostnad
för flygningarna och därmed för kalkningsprogra met. Om det råder optimala väderförhållanden, och
vindkraftverket i fråga under flygningstillfället kan
vridas och stängas av, kan helikopterkalkning som
närmast ske med ett avstånd på 300 meter till vindkraftverket. Kartbilden nedan visar att antalet kalkade sjöar, vattendrag och våtmarker är omfattande i
Vaggeryds kommun.
Vindkraftsexploatören ska därför i ett tidigt skede
utreda dels huruvida lokaliseringen av vindkraftverk
är möjligt med tanke på kalkningsobjekten eller ej
och dels vilka ekonomiska konsekvenser en eventuell alternativ flygrutt ha . Vaggeryds kommun anser
att anmälnings- respektive tillståndsärenden inte ska
genomföras utan att frågan om kalkning har utretts
på ett tillfredsställande sätt.

Platser som kalkas
våtmarker via helikopterflygning
sjöar via helikopterflygning
målområden för kalkning
Potentiella vindbruksområden
utanför stoppområde
inom stoppområde
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Strandskydd
För strandområden längs sjöar, vattendrag och
kusten råder strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken.
Strandskyddet har inrättats dels för att värna om
naturmiljön (för flora och fauna) och dels för att
säkerställa människors möjlighet att nå stränder för
bad och rekreation.

Vaggeryds kommun anser att vindkraftverk generellt
inte bör placeras inom strandskyddsområden, samt
att eventuella väg- och kabeldragningar bör förläggas utanför strandskyddsområden där så är möjligt.

Det generella strandskyddet gäller 100 meter från
strandkanten både i vatten och på land.
Strandskyddet i sig utgör inte ett absolut hinder mot
vindkraftsetableringar. En bedömning måste dock
göras i varje enskilt fall huruvida anläggningen är
förenlig med strandskyddets syften och om det finns
särskilda skäl för att medge dispens.
Vederydssjöns utlopp.
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Potentiella vindbruksområden
Potentiella vindbruksområden som berör ”Stoppområde höga objekt - Hagshults övningsflygplats” är i
kartbilden nedan markerade i svart och har betecknats med bokstäver. Försvarsmaktens riksintresse
har företräde framför vindkraftens intressen
varför etablering av vindkraftverk inom dessa
områden troligen inte kommer att vara möjligt.

Vissa av de potentiella vindbruksområdena kan
komma att justeras eller strykas inför vindbruksplanens antagande. Vilka justeringar som görs kommer
att avgöras efter en sammanställning av de synpunkter som skriftligen lämnats in under vindbruksplanens förnyade utställning.
Beteckningarna nedan skiljer sig från beteckningarna under vindbruksplanens tidigare samråd och
utställning.
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Inbördes klassning av de potentiella
vindbruksområdena
Med vindbruksplanens översiktliga karaktär som
bakgrund är det svårt att göra en rättvis inbördes
klassning av de potentiella vindbruksområdena sinsemellan. För att ge en fingervisning vilka områden
kommunen i detta översiktliga planeringsskedet bedömer som mer eller mindre känsliga för vindkraft
har områdena poängsatts schematiskt.
Områdena har poängsatts schablonmässigt för
följande aspekter:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

storlek
form i förhållande till förhärskande vindriktning
vindstyrka
avstånd till region-/stamnät
riksintresse för kulturmiljövården
av kommunen utpekade kulturmiljöer
utflyktsmål, turis
riksintresse naturvård
natura 2000-område
naturreservat
högriskområde fåglar
tjäderinventering
ostört område enligt LST
helikopterkalkning

Följande aspekter har inte poängsatts:
•
•
•
•
•

värdefulla träd (punkt)
objekt RAÄ (punkt)
LIS
utredningskorridor höghastighetsbana
Försvarets intresseområden

Bland annat har förekomst av naturmiljö- och kulturmiljöintressen, målpunkter för friluftslivet, högriskområden för fåglar, utpekade ostörda respektive
opåverkade områden, värdefulla vatten och vatten
som ingår i kommunens kalkningsplan schablonmässigt poängsatts. De potentiella vindområdena
som sammantaget har erhållit flest poäng bedöms
därmed som känsligare för vindkraft än de områden
som erhållit färre poäng.
Områdenas storlek och form i förhållande till för-

härskande vindriktning och vindstyrka har också
tagits med i bedömningen. Visserligen kan dessa tre
aspekter inte klassas som till vindkraften ”motstående intressen” men kommunen anser generellt att
exploatering av vindkraftverk bör styras till större
sammanhängande områden med goda vindförhållanden.
Poängsystemet kan även i övrigt ifrågasättas och är
i viss mån missvisande. Så har varje område som
ligger inom ett visst område exempelvis ett naturreservat erhållit en poäng, oavsett vilka bevarandeintressen naturreservatet i fråga har. Vidare har
de i vindbruksplanen utpekade högriskområden för
fåglar bedömts ha samma känslighet. Vad en framtida artinventering i det enskilda vindkraftsärendet
kommer fram till är dock i dagsläget okänt.
Trafikverkets utredningskorridor
och Försvarsmaktens intresseområden har inte tagits med
i utvärderingen. Därför kan
potentiella vindbruksområden
inom Försvarsmaktens intresseområden i utvärderingen erhålla
en relativ ”liten känslighet” för
vindkraftverk, trots att den faktiska etableringen av vindkraftverk troligen ter sig svårt.
Maximalt möjliga poäng är
enligt den valda modellen 21,5
poäng. Efter genomgång av de
utpekade potentiella vindbruksområdena bedöms områdena 5
och 9 med 12 respektiver 13 poäng som troligen mest känsliga
och områdena J och 10 med 4
respektive 5,5 poäng som troligen minst känslig för etablering
av vindkraftverk.

påäng
4

område
J
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7
7
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8
8
8
8,5
8,5
8,5
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9
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Område 1
Tidigare område 2, oförändrad sedan samrådet.
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Översiktlig beskrivning 1:
Områdets area
Elområde
Koncessionsområde

56 ha
3
VGD, Vaggeryds Energi AB.
Området ligger inom ett avstånd på cirka 4 - 5 km till befintligt regio nät.

Vindförhållandena

140 meter ovan mark 6,5 m/s i öster till 8,0 m/s i väster enligt 2011 års
nationella vindkartering. Ny vindmätning rekommenderas alltid inför
etablering av vindkraftverk.

Terräng

Cirka 200 - 250 m.ö.h.

Landskapets karaktär
Visuell påverkan

Skogsmark med inslag av mossmark.
Vindkraftverk blir troligen synliga från Mässeberg.

Mellankommunala intressen
Markanvändningsintressen

Inom cirka 1 - 2 km till Gnosjö kommungräns.
Skogsbruk.

Särskilda värden

Cirka 1,2 km väster om området ligger Marieholms urskog som är klassat till riksintresse för naturvård, Natura 2000-område (SPA) och Naturreservat. Cirka 1 km väster om området ligger Mässebergs naturreservat. Större respektavstånd till Marieholms urskog och/eller Mässebergs
naturreservat kan visa sig krävas i fall exploatering av vindkraft blir
aktuellt i område 1 i framtiden. Sumpskogsparti förekommer.

Kalkning

Troligt att planering av vindkraftverk måste ske med hänsyn till helikopterkalkning av våtmarker och sjöar i närområdet.

Fåglar och fladdermös

Angränsar i väster till området som enligt LST tjäderinventering bedömts som 0,7 < HSI <= 0,8. Boende i området har observerat rödlistade arter i området.

Totalförsvarets intressen
samt Jönköping Airport

Området ligger inom 3 km radie till Stoppområde höga objekt - Hagshult övningsflygplats
Området ligger inom Influensområde luftrum, MSA-yta för Hagshult
övningsflygplats samt MSA-yta för Jönköping Airport. Etablering av
vindkraftverk inom alla i vindbruksplanen utpekade potentiella vindbruksområden riskerar att medföra påtaglig skada på riksintressen samt
områden av betydelse för totalförsvarets militära del.
Fastighetsägare i närområdet motsätter sig etablering av vindkraftverk i
område 1.

Övrigt

57

VINDBRUKSPLAN VAGGERYDS KOMMUN

Område 2
Tidigare område 3, oförändrad sedan samrådet.
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Översiktlig beskrivning 2:
Områdets area
Elområde
Koncessionsområde
Vindförhållandena
Pågående vindkraftsprojekt
Terräng
Landskapets karaktär
Visuell påverkan
Markanvändningsintressen

Särskilda värden

65 ha
3
VGD, Vaggeryds kommuns elverk.
Området ligger inom ett avstånd på cirka 3,5 km till befintligt regionnät
140 meter ovan mark 7,0 - 8,0 m/s enligt 2011 års nationella vindkartering. Ny vindmätning rekommenderas alltid inför etablering av vindkraftverk.
Ligger inom projekteringsområde för Vaggeryds vindkraftspark.
Tydlig höjd centralt i området. Cirka 265 m.ö.h.
Skogsmark med inslag av mossmark.
Vindkraftverk blir troligen synliga från Ljungberg, Föreberg, Äddebo
och Ålaryd.
Skogsbruk. Området berörs av utredningskorridor för höghastighetsbana, samråd med Trafikverket måste ske i ett tidigt skede. Trafikverket
anser inte att bygglov/tillstånd kan ges inom utredningskorridoren fram
tills dess en precisering av riksintresset för den nya järnvägen skett.
Förekomst av särskilt bevarandevärda naturvärden enligt LST planeringsunderlag i områdets västra del. Sumpskogsparti förekommer.
Eventuell påverkan på bildningen av grundvatten som nyttjas av ÅkersRyd med omnejd ska undersökas ifall vindkraftverk planeras inom eller
i anslutning till område 2.

Kalkning

Troligt att planering av vindkraftverk måste ske med hänsyn till helikopterkalkning av våtmarker och sjöar i närområdet.

Kulturmiljöer samt
objekt enligt RAÄ kartdatabas

Såväl inom som i anslutning till området finns övriga kulturhistorisk lämningar enligt RAÄ kartunderlag. Fornlämningar ska enligt Kulturmiljölagen ges ett tillräckligt stort utrymme med hänsyn till dess art och
betydelse för att både kunna bevaras och upplevas.

Turism och friluftsliv

Höglandsleden passerar väster och norr om området samt löper igenom
områdets nordöstra spets.

Fåglar och fladdermös

Tjäderinventering, 0,8 < HSI <= 0,9 i områdets östra del. Stort hänsynstagande till tjäder/skogshöns krävs enligt Skillingarys-/Vaggeryds
ornitologiska förening. Se även kapitel fågelliv.
Fladdermöss har observerats av boende i närområdet.
Området ligger inom 3 km radie till Stoppområde höga objekt - Hagshult övningsflygplats. Etablering av vindkraftverk inom alla i vindbruksplanen utpekade potentiella vindbruksområden riskerar att medföra påtaglig skada på riksintressen samt områden av betydelse för
totalförsvarets militära del. Området ligger inom Influensområde luf rum, MSA-yta för Hagshult övningsflygplats samt MSA-yta för Jönk ping Airport.

Totalförsvarets intressen
samt Jönköping Airport
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Område 3
Tidigare område 4, justerats i norr sedan samrådet.
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Översiktlig beskrivning 3:
Områdets area
Elområde
Koncessionsområde
Vindförhållandena
Terräng
Landskapets karaktär
Visuell påverkan
Mellankommunala intressen
Markanvändningsintressen
Särskilda värden

272 ha
3
VGD, Vaggeryds kommuns elverk.
Befintligt regionnät tangerar området i nor .
140 meter ovan mark 7,0 - 8,0 m/s enligt 2011 års nationella vindkartering. Ny vindmätning rekommenderas alltid inför etablering av vindkraftverk.
235 - 285 m.ö.h.
Skogsmark.
Vindkraftverk blir troligen synliga från Mosjön och Flahult i Gnosjö
kommun, Mässeberg, Basseberg, Ålaryd, Gimmarp, Eriksbygget och
Kyllås.
Området gränsar till Gnosjö kommun. Marieholms urskog.
Skogsbruk.
Förekomst av särskilt bevarandevärda naturvärden enligt LST planeringsunderlag. Kyllesjön och Stormossen norr om området. Marieholms
urskog som är klassat till riksintresse för naturvård, Natura 2000-område (SPA) och Naturreservat ligger i Gnosjö kommun 750 meter sydväst
om området. Sumpskogsparti förekommer. Mässebergs naturreservat
angränsar till områdets södra spets. Större respektavstånd till Marieholms urskog och/eller Mässebergs naturreservat kan visa sig krävas i
fall exploatering av vindkraft blir aktuellt i område 3 i framtiden.

Kalkning

Troligt att planering av vindkraftverk måste ske med hänsyn till helikopterkalkning av våtmarker och sjöar i närområdet. Bl.a. kalkas Kyllesjön och Vippsjön.

Kulturmiljöer samt
objekt enligt RAÄ kartdatabas

Såväl inom som i anslutning till området finns övriga kulturhistoriska
lämningar enligt RAÄ kartunderlag.

Turism och friluftsliv

Höglandsleden löper igenom området.
Skidbacken vid Kyllås riktar sig mot öster och bedöms inte påverkas
visuellt. Vildmarksbyn vid Kyllesjön. Marieholms urskog. Mässebergs
naturreservat.
Området berörs av 2 områden som markerats vid LST tjäderinventering
med 0,8 < HSI <= 0,9 samt angränsar till ett sådant område i Gnosjö
kommun. Stort hänsynstagande till tjäder/skogshöns krävs enligt Skillingarys-/Vaggeryds ornitologiska förening. Se även kapitel fågelliv.
Känd fladdermuslokal inom en kilometers avstånd norr om området
Ingår i område som klassats som ostört område, se LST meddelande nr
2015:01.
Området ligger inom Influensområde luftrum, MSA-yta för Hagshult
övningsflygplats samt MSA-yta för Jönköping Airport. Etablering av
vindkraftverk inom alla i vindbruksplanen utpekade potentiella vindbruksområden riskerar att medföra påtaglig skada på riksintressen samt
områden av betydelse för totalförsvarets militära del.

Fåglar och fladdermös

Ostörda områden
Totalförsvarets intressen
samt Jönköping Airport
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Område 4
Tidigare område 5, oförändrad sedan samrådet.
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Översiktlig beskrivning 4:
Områdets area
Elområde
Koncessionsområde

56 ha
3
VGD, Vaggeryds kommuns elverk.
Avstånd till befintligt regionnät cirka 0,25 - 1,5 km

Vindförhållandena
Pågående vindkraftsprojekt

140 meter ovan mark 7,0 - 8,0 m/s enligt 2011 års nationella vindkartering. Ny vindmätning rekommenderas alltid inför etablering av vindkraftverk.
Ligger delvis inom projekteringsområde för Vaggeryds vindkraftspark.

Terräng
Landskapets karaktär

Cirka på 275 m.ö.h.
Skogsmark med inslag av mossmark.

Visuell påverkan

Vindkraftverk blir troligen synliga från Ljungberg, Gisslaköp, Kyllås,
Linnås, Valingsberg och Ålaryd.

Mellankommunala intressen

Området ligger i sin sydvästra spets inom 3 km till Gnosjö kommungräns
Skogsbruk.

Markanvändningsintressen
Särskilda värden
Kalkning

Våtmarker som klassats som högt och visst naturvärde i Naturvårdsverkets nationella våtmarksinventering.
Troligt att planering av vindkraftverk måste ske med hänsyn till helikopterkalkning av våtmarker och sjöar i närområdet.

Kulturmiljöer samt
objekt enligt RAÄ kartdatabas

Nordost om området ligger Riksintressområde för kulturmiljövård Pålskog. I området finns känd övrig kulturhistorisk lämning enligt RAÄ
kartunderlag.

Turism och friluftsliv

Skidbacken vid Kyllås och vildmarksbyn vid Kyllås ligger inom ett
avstånd på 1,5 - 3 km.

Fåglar och fladdermös

Till viss del tjäderinventering med 0,8 < HSI <= 0,9. Stort hänsynstagande till tjäder/skogshöns krävs enligt Skillingarys-/Vaggeryds ornitologiska förening. Det kan antas att området är ett högriskområde för
fåglar och fladdermöss. Vindkraftsprojekt i närheten till område 4 har
tidigare fått avslag just på grund av fågellivet. Ornitologiska föreningen
meddelar att område 4 bör utgå.
Området angränsar i norr till s.k. stort opåverkat område som pekats ut i
kommunens översiktsplan.

Ostörda områden

Totalförsvarets intressen
samt Jönköping Airport

Området ligger inom Influensområde luftrum, MSA-yta för Hagshult
övningsflygplats samt MSA-yta för Jönköping Airport. Etablering av
vindkraftverk inom alla i vindbruksplanen utpekade potentiella vindbruksområden riskerar att medföra påtaglig skada på riksintressen samt
områden av betydelse för totalförsvarets militära del.
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Område 5
Tidigare område 7, oförändrad sedan samrådet.
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Översiktlig beskrivning 5:
Områdets area
Elområde
Koncessionsområde

34 ha
3
VGD, Vaggeryds Energi AB.
Befintligt regionnät löper cirka 2 km norr om området

Vindförhållandena

Pågående vindkraftsprojekt

140 meter ovan mark 7,0 - 7,5 m/s enligt 2011 års nationella vindkartering. Ny vindmätning rekommenderas alltid inför etablering av vindkraftverk. Området är inte orienterat tvärs den förhärskande vindriktningen.
Ligger inom projekteringsområde för Vaggeryds vindkraftspark.

Terräng

Cirka på 250 m.ö.h.

Landskapets karaktär
Visuell påverkan

Skogsmark med inslag av mossar.
Vindkraftverk blir troligen synliga från Pukarp, Pålskog, Hestra, Hulteryd, Linnås och Grytås.

Markanvändningsintressen

Skogsbruk.
Området berörs av utredningskorridor för höghastighetsbana, samråd
med Trafikverket måste ske i ett tidigt skede. Trafikverket anser inte att
bygglov/tillstånd kan ges inom utredningskorridoren fram tills dess en
precisering av riksintresset för den nya järnvägen skett.

Särskilda värden

Berörs av värdetrakt i odlingslandskapet, kategori 8, för vidare information se LST meddelande nr 2011:18. Sumpskogsparti förekommer.

Kalkning

Troligt att planering av vindkraftverk måste ske med hänsyn till helikopterkalkning av våtmarker och sjöar i närområdet.

Kulturmiljöer samt
objekt enligt RAÄ kartdatabas

Inom området finns en övrig kulturhistorisk lämning enligt RAÄ kartunderlag. Området ligger inom en kilometers avstånd väster om Baramo
- riksintresse för kulturmiljövården. Väster om området ligger Pålskog
även det klassat som riksintresse för kulturmiljövården.

Turism och friluftsliv

Baramo, Hästra Söräng och Bjälön, Duvuled.

Fåglar och fladdermös

Tjäderinventering med 0,7 < HSI <= 0,8. Stort hänsynstagande till
tjäder/skogshöns krävs enligt Skillingarys-/Vaggeryds ornitologiska
förening. Se även kapitel fågelliv.

Totalförsvarets intressen
samt Jönköping Airport

Området ligger inom Influensområde luftrum, MSA-yta för Hagshult
övningsflygplats samt MSA-yta för Jönköping Airport. Etablering av
vindkraftverk inom alla i vindbruksplanen utpekade potentiella vindbruksområden riskerar att medföra påtaglig skada på riksintressen samt
områden av betydelse för totalförsvarets militära del.
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Område 6
Tidigare område 8, oförändrad sedan samrådet.
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Översiktlig beskrivning 6:
Områdets area
Elområde
Koncessionsområde

155 ha
3
VGD, Vaggeryds kommuns elverk.
Befintligt regionnät inom ett avstånd på 0,1 - 1 km

Vindförhållandena

140 meter ovan mark 7,0 - 8,0 m/s enligt 2011 års nationella vindkartering. Ny vindmätning rekommenderas alltid inför etablering av vindkraftverk.
Ligger delvis inom projekteringsområde för Vaggeryds vindkraftspark.

Pågående vindkraftsprojekt
Terräng
Landskapets karaktär
Visuell påverkan
Markanvändningsintressen

Särskilda värden

Kalkning
Kulturmiljöer samt
objekt enligt RAÄ kartdatabas

Cirka på 250 m.ö.h.
Skogsmark med inslag av mossar.
Vindkraftverk blir troligen synliga från Pukarp, Grytås, Hestra, Dammen, Odvaskog, Malmbron och Skogshyltan.
Skogsbruk.
Området berörs av utredningskorridor för höghastighetsbana, samråd
med Trafikverket måste ske i ett tidigt skede. Trafikverket anser inte att
bygglov/tillstånd kan ges inom utredningskorridoren fram tills dess en
precisering av riksintresset för den nya järnvägen skett.
Riksintresse för naturvård, Hestra Söräng och Bjälkön 1 km öster om
området. (SCI/SAC) Natura 2000-område Södra Duvuled, 1,5 km öster
om området. Inom området förekommer särskilt bevarandevärda naturvärden enligt LST planeringsunderlag. Berörs av värdetrakt i odlingslandskapet, för vidare information se LST meddelande nr 2011:18.
Våtmark som beskrivs i Naturvårdverkets våtmarkinventering. Sumpskogsparti.
Troligt att planering av vindkraftverk måste ske med hänsyn till helikopterkalkning av våtmarker och sjöar i närområdet.
Området angränsar i söder till Riksintresse för kulturmiljövärd - Båramo. Inom och i anslutning till området förekommer det känd fornlämning/övrig kulturhistorisk enligt RAÄ kartunderlag.

Fåglar och fladdermös

Tjäderinventering med 0,8 < HSI <= 1,0. Stort hänsynstagande till
tjäder/skogshöns krävs enligt Skillingarys-/Vaggeryds ornitologiska förening. Se även kapitel fågelliv. En del av området bedöms vara högriskområde för fåglar och fladdermöss

Totalförsvarets intressen
samt Jönköping Airport

Området angränsar i sydost till Influensområde inklusive riksintresse
Skillingaryds skjutfält. Området ligger inom Influensområde luftrum,
MSA-yta för Hagshult övningsflygplats samt MSA-yta för Jönköping
Airport. Etablering av vindkraftverk inom alla i vindbruksplanen utpekade potentiella vindbruksområden riskerar att medföra påtaglig skada
på riksintressen samt områden av betydelse för totalförsvarets militära
del.
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Område 7
Tidigare område 9, justerats i väster sedan samrådet.
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VINDBRUKSPLAN VAGGERYDS KOMMUN
Översiktlig beskrivning 7:
Områdets area
Elområde
Koncessionsområde
Vindförhållandena
Pågående vindkraftsprojekt
Terräng
Landskapets karaktär
Visuell påverkan
Markanvändningsintressen

Särskilda värden

Kalkning
Kulturmiljöer samt
objekt enligt RAÄ kartdatabas
Fåglar och fladdermös

Totalförsvarets intressen
samt Jönköping Airport

832 ha
3
VGD, Vaggeryds kommuns elverk.
Befintligt regionnät löper genom området
140 meter ovan mark 7,0 - 8,0 m/s enligt 2011 års nationella vindkartering. Ny vindmätning rekommenderas alltid inför etablering av vindkraftverk.
Ligger till stor del inom projektområde för Vaggeryds vindkraftspark.
Cirka på 225 - 275 m.ö.h.
Skogsmark med inslag av mossar och gölar.
Vindkraftverk blir troligen synliga från odlingslandskapet öster om området - Skogshyltan, Boarp, Kvarnaberg, Skog, och Smedjebo samt från
Horsarp, Åsthult, Högås, Uddebo, Odvaskog och Grytås i väster.
Skogsbruk.
Området berörs av utredningskorridor för höghastighetsbana, samråd
med Trafikverket måste ske i ett tidigt skede. Trafikverket anser inte att
bygglov/tillstånd kan ges inom utredningskorridoren fram tills dess en
precisering av riksintresset för den nya järnvägen skett.
Uddebo - riksintresse för naturvård ligger 1 km väster om området.
Norr om området finns Trollamossen som är riksintresse för naturvård,
(SPA) Natura 2000-område samt ingår i Naturvårdsverkets nationella
myrskyddsplan. Även Uddebogöl som ligger inom området ingår i
myrskyddsplanen. Sjölandskap väster om området samt Skogshyltasjön
öster om området. Skogshyltasjön har av lämsstyrelsen i annat sammanhang bedömts som ett viktigt område för tätortsnära rekreation för
framtiden. Förekomst av våtmarker som beskrivs i Naturvårdverkets
våtmarkinventering. Sumpskogsparti förekommer.
Förekomst av naturområden med särskilda bevarandevärden. Berörs av
värdetrakt i odlingslandskapet, för vidare information se LST meddelande nr 2011:18.
Troligt att planering av vindkraftverk måste ske med hänsyn till helikopterkalkning av våtmarker och sjöar i närområdet.
Inom och i anslutning till området finns kända fornlämningar övriga
kulturhistoriska lämningar enligt RAÄ kartunderlag.
Tjäderinventering, 0,8 < HSI <= 0,9 i områdets västra del. Se kapitel
fågelliv. Berörs till stor del av högriskområde för förekomst av skyddade fågelarter.
Området ligger inom Influensområde luftrum, MSA-yta för Hagshult
övningsflygplats samt MSA-yta för Jönköping Airport. Området ligger till viss del inom ett avstånd på tre km till influensområde inklusive
riksintresse - Skillingaryds skjutfält samt område med särskilt behov av
hinderfrihet - Skillingaryds skjutfält. Etablering av vindkraftverk inom
alla i vindbruksplanen utpekade potentiella vindbruksområden riskerar
att medföra påtaglig skada på riksintressen samt områden av betydelse
för totalförsvarets militära del.
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Område 8
Tidigare område 10 (åter samma som i samrådet?)
Nytt område sedan samrådet. I det nya området ingår område 10 och 13 från samrådet.
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VINDBRUKSPLAN VAGGERYDS KOMMUN
Översiktlig beskrivning 8:
Områdets area
Elområde
Koncessionsområde
Vindförhållandena
Pågående vindkraftsprojekt
Terräng
Landskapets karaktär
Visuell påverkan
Mellan kommunala intressen
Markanvändningsintressen

Särskilda värden

Kalkning
Kulturmiljöer samt
objekt enligt RAÄ kartdatabas
Turism, rekreation, friluftsliv
Fåglar och fladdermös
Ostört område
Totalförsvarets intressen
samt Jönköping Airport

1302 ha
3
VGD, Vaggeryds kommuns elverk.
Befintligt regionnät löper cirka 2 km öster om området
140 meter ovan mark 7,5 - 8,0 m/s, i vissa delar upp till 8,5 m/s, enligt
2011 års nationella vindkartering. Ny vindmätning rekommenderas
alltid inför etablering av vindkraftverk.
Ligger till viss del inom projekteringsområde för Vaggeryds vindkraftspark.
Cirka på 275 m.ö.h.
Skogsmark som i öster kännetecknas av Stormossen.
Vindkraftverk blir troligen synliga från Brandstorp, Mosshult, Palsbo,
Horsarp och från odlingslandskapet vid Åsthult, Högås och Uddebo.
Områdets västra spets ligger inom 2-3 km till Gislaveds kommun.
Skogsbruk. Området berörs till stor del av utredningskorridor för höghastighetsbana, samråd med Trafikverket måste ske i ett tidigt skede.
Trafikverket anser inte att bygglov/tillstånd kan ges inom utredningsko ridoren fram tills dess en precisering av riksintresset för den nya järnvägen skett.
Följande riksintresse för naturvård angränsar eller ligger inom 1 km
från området Uddebo, Mossjön samt Tranflyet och Hultamossen
Sjölandskap väster om området. Områdets angränsar till ett särskilt
bevarandevärt träd i sydost. Tangeras av värdetrakt i odlingslandskapet,
för vidare information se LST meddelande nr 2011:18. Angränsar till
riksintresseområdena för naturvård - Tranflyet och Hultamossen, Mo sjön och Trollamossen. Trollamossen är även klassat som (SPA) Natura
2000-område. Väster om området finns (SCI/SAC) Natura 2000-omr dena Mossjön och Tostarp. Mosshult och Trollamossen finns upptagna
i Naturvårdsverkets nationella myrskyddsplan. Våtmark som beskrivs i
Naturvårdverkets våtmarkinventering. Sumpskogsparti.
Troligt att planering av vindkraftverk måste ske med hänsyn till helikopterkalkning av våtmarker och sjöar i närområdet.
Inom och i anslutning till området finns känd fornlämning övriga kulturhistoriska lämningar enligt RAÄ kartunderlag. Braskabo, se nedan.
Braskabo hembygdsgård med omnejd väster om området.
Området ingår i sin helhet i högriskområde för förekomst av skyddade
fågelarter, samt berörs till viss del av Naturcentrums ABs undersökningsområde, 2010-2011 avseende tidigare vindkraftsutredning.
Området ingår i s.k. stort opåverkat område som pekats ut i kommunens
översiktsplan, samt berörs av LST utpekat s.k. ostört område.
Området ligger inom Influensområde luftrum, MSA-yta för Hagshult
övningsflygplats samt MSA-yta för Jönköping Airport. Etablering av
vindkraftverk inom alla i vindbruksplanen utpekade potentiella vindbruksområden riskerar att medföra påtaglig skada på riksintressen samt
områden av betydelse för totalförsvarets militära del.
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Område 9
Tidigare 11, beskurits i norr sedan samrådet.
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VINDBRUKSPLAN VAGGERYDS KOMMUN
Översiktlig beskrivning 9:
Områdets area
Elområde
Koncessionsområde

380 ha
3
VGD, Vaggeryds kommuns elverk.
Befintligt regionnät löper cirka 3 km öster om området. Befintlig
stamnät löper cirka 1,5 km norr om området.

Vindförhållandena

140 meter ovan mark 7,0 - 8,0 m/s enligt 2011 års nationella vindkartering. Ny vindmätning rekommenderas alltid inför etablering av vindkraftverk.

Terräng
Landskapets karaktär
Visuell påverkan

Cirka på 240 - 255 m.ö.h.
Skogsmark med förekomst av sjöar, gölar, mossar och sankmark.
Vindkraftverk blir troligen synliga från Horsarp och från odlingslandskapet vid Ekeryd, Bratteborgs gård, och Skog öster om området.
Skogsbruk.
Området berörs av utredningskorridor för höghastighetsbana, samråd
med Trafikverket måste ske i ett tidigt skede. Trafikverket anser inte att
bygglov/tillstånd kan ges inom utredningskorridoren fram tills dess en
precisering av riksintresset för den nya järnvägen skett.
Trollamossen och odlingslandskapet i Bratteborgsområdet är riksintresse för naturvård och ligger väster resp. öster om området. Trollamossen
är även Natura 2000-område (SPA) och finns upptagen i Naturvårdsve kets nationella myrskyddsplan. Våtmark som beskrivs i Naturvårdverkets våtmarkinventering. Sumpskogsparti förekommer. I områdets södra
del förekommer särskilt bevarandevärt träd.

Markanvändningsintressen

Särskilda värden

Kalkning

Troligt att planering av vindkraftverk måste ske med hänsyn till helikopterkalkning av våtmarker och sjöar i närområdet.

Kulturmiljöer samt
objekt enligt RAÄ kartdatabas

Inom och i anslutning till området finns kända fornlämningar övriga
kulturhistoriska lämningar enligt RAÄ kartunderlag. Riksintresse för
kulturmiljövård - Ekeryd - Skjutebo ligger norr om området. Området
angränsar i öster till kulturmiljö som särskilt pekats ut i kommunens
översiktsplan.

Fåglar och fladdermös

Högriskområde för förekomst av skyddade fågelarter. Tjäderinventering, 0,8 < HSI <= 0,9 vid Ulvaberget. Se kapitel fågelliv.

Ostört område

Ingår i område som klassats som ostört område, se LST meddelande nr
2015:01.
Området ligger inom Influensområde luftrum, MSA-yta för Hagshult
övningsflygplats samt MSA-yta för Jönköping Airport. Etablering av
vindkraftverk inom alla i vindbruksplanen utpekade potentiella vindbruksområden riskerar att medföra påtaglig skada på riksintressen samt
områden av betydelse för totalförsvarets militära del.

Totalförsvarets intressen
samt Jönköping Airport
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Område 10
Tidigare 12, oförändrad sedan samrådet.
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VINDBRUKSPLAN VAGGERYDS KOMMUN
Översiktlig beskrivning 10:
Områdets area
Elområde
Koncessionsområde

265 ha
3
VGD, Vaggeryds kommuns elverk.
Befintligt regionnät löper genom området.

Vindförhållandena

140 meter ovan mark övervägande 7,0 - 7,5 m/s, i norr 7,5 - 8,0 m/s enligt 2011 års nationella vindkartering. Ny vindmätning rekommenderas
alltid inför etablering av vindkraftverk.

Terräng
Landskapets karaktär
Visuell påverkan

Cirka på 210 m.ö.h.
Skogsmark.
Vindkraftverk blir troligen synliga från odlingslandskapet vid Bratteborgs gård, Smedjebo och Kvarnaberg väster om området, samt från
Ammelund, Byarum och Lunden.

Markanvändningsintressen

Skogsbruk.
Området berörs av utredningskorridor för höghastighetsbana, samråd
med Trafikverket måste ske i ett tidigt skede. Trafikverket anser inte att
bygglov/tillstånd kan ges inom utredningskorridoren fram tills dess en
precisering av riksintresset för den nya järnvägen skett.

Särskilda värden

Odlingslandskapet i Bratteborgsområdet är riksintresse för naturvård
och ligger nordväst om området. Del av riksintresser är även klassat till
Natura 2000-område. Förekomst av skyddsvärda träd. Sumpskogsparti
förekommer. Berörs av värdetrakt i odlingslandskapet, för vidare information se LST meddelande nr 2011:18.

Kalkning

Området ligger 1,5 km öster om ett av kalkningsplanens målområden.
Etablering av vindkraftverk borde i detta område vara väl förenligt med
helikopterkalkningen. Frågan ska dock alltid tas upp i varje enskilt vindkraftsärende.
Inom och i anslutning till området finns kända fornlämningar övriga
kulturhistoriska lämningar enligt RAÄ kartunderlag.

Kulturmiljöer samt
objekt enligt RAÄ kartdatabas
Fåglar och fladdermös

Totalförsvarets intressen
samt Jönköping Airport

Tjäderinventering, 0,8 < HSI <= 0,9 i områdets västra del. Området ligger öster om högriskområde för förekomst av skyddade fågelarter. Stort
hänsynstagande till tjäder/skogshöns krävs enligt Skillingarys-/Vaggeryds ornitologiska förening. Se även kapitel fågelliv.
Området ligger inom Influensområde luftrum, MSA-yta för Hagshult
övningsflygplats samt MSA-yta för Jönköping Airport. Områdets södra
spets ligger inom 3 km till område med särskilt behov av hinderfrihet - Skillingaryds skjutfält. Etablering av vindkraftverk inom alla i
vindbruksplanen utpekade potentiella vindbruksområden riskerar att
medföra påtaglig skada på riksintressen samt områden av betydelse för
totalförsvarets militära del.
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Område 11
Tidigare område 14, beskurits i väster sedan samrådet.
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VINDBRUKSPLAN VAGGERYDS KOMMUN
Översiktlig beskrivning 11:
Områdets area
Elområde
Koncessionsområde

335 ha
3
VGD, Vaggeryds kommuns elverk.
Området ligger 3 km söder om befintligt stamnät

Vindförhållandena

140 meter ovan mark 7,5 - 8,5 m/s enligt 2011 års nationella vindkartering. Ny vindmätning rekommenderas alltid inför etablering av vindkraftverk.

Terräng
Landskapets karaktär
Visuell påverkan

Cirka på 275 - 300 m.ö.h.
Skogsmark med inslag av sjöar och mossmarker.
Vindkraftverk blir troligen synliga från Bondstorp.

Markanvändningsintressen
Mellankommunala intressen

Skogsbruk.
Ligger inom 1 - 3 km från kommungränsen till Jönköpings och Gislaveds kommuner. Ligger i förlängning till MSA-yta Jönköping Airport.

Särskilda värden

Transflyet och Hultamossen samt Trollamossen är riksintresse för naturvård och ligger söder resp. öster om området. Trollamossen är även
klassat som (SPA) Natura 2000-område och finns upptagen i Natu vårdsverkets nationella myrskyddsplan. Berörs av naturområden med
särskilda bevarandevärden. Våtmark som beskrivs i Naturvårdverkets
våtmarkinventering. Sumpskogsparti förekommer. Västersjön och Östersjön i områdets södra del. Rasjön väster om området har i kommunens
översiktsplan pekats ut som LIS-område.

Kalkning

Troligt att planering av vindkraftverk måste ske med hänsyn till helikopterkalkning av våtmarker och sjöar i närområdet.

Kulturmiljöer samt
objekt enligt RAÄ kartdatabas

Inom området finns övrig kulturhistorisk lämning enligt RAÄ kartunderlag.

Turism och friluftsliv

Kommunal badplats i Bondstorp vid Rasjön.

Fåglar och fladdermös

Angränsar i väster till tjäderinventering, 0,9 < HSI <= 1,0 i områdets.
Se kapitel fågelliv. Området ligger i sin helhet inom högriskområde för
förekomst av skyddade fågelarter.
Angränsar i öster till område som klassats som ostört område, se LST
meddelande nr 2015:01.

Ostört område

Totalförsvarets intressen
samt Jönköping Airport

Området ligger inom Influensområde luftrum, MSA-yta för Hagshult
övningsflygplats samt MSA-yta för Jönköping Airport. Etablering av
vindkraftverk inom alla i vindbruksplanen utpekade potentiella vindbruksområden riskerar att medföra påtaglig skada på riksintressen samt
områden av betydelse för totalförsvarets militära del.
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Område 12
Tidigare område 15, oförändrad sedan samrådet.
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VINDBRUKSPLAN VAGGERYDS KOMMUN
Översiktlig beskrivning 12:
Områdets area
Elområde
Koncessionsområde

82 ha
3
VGD, Vaggeryds kommuns elverk.
Området ligger 2 km söder om befintligt stamnät

Vindförhållandena

140 meter ovan mark 7,5 - 8,5 m/s enligt 2011 års nationella vindkartering. Ny vindmätning rekommenderas alltid inför etablering av vindkraftverk.

Terräng
Landskapets karaktär
Visuell påverkan

Cirka på 280 m.ö.h.
Dels skogsmark dels öppet landskap kring Horkarlamossen.
Vindkraftverk blir troligen synliga från Grälebo, Buddebo, Bombergs,
Strängsbo, Bondstorp, Bet, Gettrabo samt Ekåsen och Transhult i Jönköpings kommun.

Mellankommunala intressen

Ligger inom 1 - 2 km till Jönköpings kommun.
Ligger i förlängning till MSA-yta Jönköping Airport.
Skogsbruk. Berörs till stor del av verksamhet för torvtäckt.
Området berörs av utredningskorridor för höghastighetsbana, samråd
med Trafikverket måste ske i ett tidigt skede. Trafikverket anser inte att
bygglov/tillstånd kan ges inom utredningskorridoren fram tills dess en
precisering av riksintresset för den nya järnvägen skett.
Centralt i området förekommer särskilt skyddsvärda träd. Sydost om
området finns riksintresseområde för naturvård - Trollamossen, Natura
2000-området - Trollamossen (SPA) och Lilla Kungsbacken (SCI/SAC)
som även är Domänreservatet. Trollamossen finns upptagen i Natu vårdsverkets nationella myrskyddsplan.

Markanvändningsintressen

Särskilda värden

Kalkning

Troligt att planering av vindkraftverk måste ske med hänsyn till helikopterkalkning av våtmarker och sjöar i närområdet.

Kulturmiljöer samt
objekt enligt RAÄ kartdatabas

Inom och i anslutning till området finns ingen känd fornlämning övrig
kulturhistorisk lämning enligt RAÄ kartunderlag.

Fåglar och fladdermös

Området ligger i sin helhet inom högriskområde för förekomst av skyddade fågelarter.

Ostört område

Angränsar i öster till område som klassats som ostört område, se LST
meddelande nr 2015:01.
Området ligger inom Influensområde luftrum, MSA-yta för Hagshult
övningsflygplats samt MSA-yta för Jönköping Airport. Angränsar till
hinderbegränsat område för Jönköping Airport. Etablering av vindkraftverk inom alla i vindbruksplanen utpekade potentiella vindbruksområden riskerar att medföra påtaglig skada på riksintressen samt områden
av betydelse för totalförsvarets militära del.

Totalförsvarets intressen
samt Jönköping Airport

79

VINDBRUKSPLAN VAGGERYDS KOMMUN

Område 13
Tidigare område 16, oförändrad sedan samrådet.
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VINDBRUKSPLAN VAGGERYDS KOMMUN
Översiktlig beskrivning 13:
Områdets area
Elområde
Koncessionsområde

75 ha
3
VGD, Vaggeryds kommuns elverk.
Området ligger 1 km väster om befintligt regionnät

Vindförhållandena

140 meter ovan mark 7,0 - 8,0 m/s enligt 2011 års nationella vindkartering. Ny vindmätning rekommenderas alltid inför etablering av vindkraftverk.
Cirka på 230 m.ö.h.
Skogsmark.
Vindkraftverk blir troligen synliga från Tröjebo, Lunden, Jorarp, Ekeryd
och odlingslandskapet kring Bratteborg.

Terräng
Landskapets karaktär
Visuell påverkan
Mellankommunala intressen
Markanvändningsintressen

Ligger inom 2 km till Jönköpings kommun.
Skogsbruk, järnväg. Möjlighet för placering av större verk är begränsat
med hänsyn till respektavstånd till järnvägen.
Området berörs av utredningskorridor för höghastighetsbana, samråd
med Trafikverket måste ske i ett tidigt skede. Trafikverket anser inte att
bygglov/tillstånd kan ges inom utredningskorridoren fram tills dess en
precisering av riksintresset för den nya järnvägen skett.

Särskilda värden

Angränsar i väster till odlingslandskapet i Bratteborgsområdet som är
riksintresse för naturvård.
Berörs av värdetrakt i odlingslandskapet, för vidare information se LST
meddelande nr 2011:18.

Kalkning

Etablering av vindkraftverk borde i detta område vara väl förenligt med
helikopterkalkningen. Frågan ska dock alltid tas upp i varje enskilt vindkraftsärende.

Kulturmiljöer samt
objekt enligt RAÄ kartdatabas

Inom och i anslutning till området finns kända fornlämningar övriga
kulturhistoriska lämningar enligt RAÄ kartunderlag. Angränsar i söder
till område som i kommunens översiktsplan pekats ut som kommunalt
kulturområde. Nordväst om området finns Riksintresse för kulturmilj vård - Ekeryd, Skjutebo.

Fåglar och fladdermös

Väster om området ligger högriskområde för skyddsvärda fågelarter.

Ostört område

Väster om området finns ostört område, se LS meddelande nr 2015:01.

Totalförsvarets intressen
samt Jönköping Airport

Området ligger inom Influensområde luftrum, MSA-yta för Hagshult
övningsflygplats samt MSA-yta för Jönköping Airport. Etablering av
vindkraftverk inom alla i vindbruksplanen utpekade potentiella vindbruksområden riskerar att medföra påtaglig skada på riksintressen samt
områden av betydelse för totalförsvarets militära del.
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Område 14
Tidigare område 17, oförändrad sedan samrådet.
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VINDBRUKSPLAN VAGGERYDS KOMMUN
Översiktlig beskrivning 14:
Områdets area
Elområde
Koncessionsområde
Vindförhållandena

Terräng

214 ha
3
VGD, Vaggeryds kommuns elverk.
Området ligger 0,5 km söder om befintligt regionnät
140 meter ovan mark i huvudsak 7,0 - 7,5 m/s enligt 2011 års nationella
vindkartering. Ny vindmätning rekommenderas alltid inför etablering
av vindkraftverk. Sydöstra delen av området är inte orienterat tvärs den
förhärskande vindriktningen.
Cirka på 220 m.ö.h.

Landskapets karaktär
Visuell påverkan

Skogsmark med inslag av mossar och våtmarker.
Vindkraftverk blir troligen synliga från odlingsmarkerna vid Ammelund,
Backen, Jorarp, Lunden, Byarum och odlingslandskapet vid Grimsjö,
Krängshult - Krängsberg.

Markanvändningsintressen

Skogsbruk, järnväg, motorled. Området berörs av utredningskorridor för
höghastighetsbana, samråd med Trafikverket måste ske i ett tidigt skede.
Trafikverket anser inte att bygglov/tillstånd kan ges inom utredningsko ridoren fram tills dess en precisering av riksintresset för den nya järnvägen skett. Området berörs dessutom av planerad järnvägssträckning
Byarum-Tenhult.
Områdets sydligaste spets ligger inom 3 km till Jönköpings kommungräns.
Angränsar i väster till särskilt skyddsvärda träd.
Berörs av värdetrakt i odlingslandskapet, för vidare information se LST
meddelande nr 2011:18. Sumpskogsparti förekommer.
Väster och söder om området finns Riksintresse för naturvård, Odling landskapet i Bratteborg respektive Gärahov. Sistnämnda är även klassat
som (SCI/SAC) Natura 2000-område och Naturreservat.
Etablering av vindkraftverk borde i detta område vara väl förenligt med
helikopterkalkningen. Frågan ska dock alltid tas upp i varje enskilt vindkraftsärende.

Mellankommunala intressen
Särskilda värden

Kalkning

Kulturmiljöer samt
objekt enligt RAÄ kartdatabas

Inom området finns övriga kulturhistoriska lämningar enligt RAÄ
kartunderlag.

Turism och friluftsliv

Franciskusleden passerar genom områdets västra del.

Fåglar och fladdermös

I områdets norra del anger tjäderinventering, 0,8 < HSI <= 0,9. Se
kapitel fågelliv. Stort hänsynstagande till tjäder/skogshöns krävs enligt
Skillingarys-/Vaggeryds ornitologiska förening. Se även kapitel fågelliv.
Området ligger inom Influensområde luftrum, MSA yta för Hagshult
övningsflygplats samt MSA-yta för Jönköping Airport. Etablering av
vindkraftverk inom alla i vindbruksplanen utpekade potentiella vindbruksområden riskerar att medföra påtaglig skada på riksintressen samt
områden av betydelse för totalförsvarets militära del.

Totalförsvarets intressen
samt Jönköping Airport
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Område 15
Tidigare område 18, oförändrad sedan samrådet.
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VINDBRUKSPLAN VAGGERYDS KOMMUN
Översiktlig beskrivning 15:
Områdets area
Elområde
Koncessionsområde

43 ha
3
VGD, Vaggeryds Energi AB.
Området ligger 2,5 km öster om befintligt regionnät

Vindförhållandena

140 meter ovan mark i huvudsak 7,0 - 7,5 m/s enligt 2011 års nationella
vindkartering. Ny vindmätning rekommenderas alltid inför etablering av
vindkraftverk.

Terräng
Landskapets karaktär
Visuell påverkan

Cirka på 240 m.ö.h.
Skogsmark.
Vindkraftverk blir troligen synliga från odlingsmarkerna vid Krängshult
- Krängsberg, Kolarebygget, Torestorp och Rastad.

Markanvändningsintressen

Skogsbruk. Området berörs av utredningskorridor för höghastighetsbana, samråd med Trafikverket måste ske i ett tidigt skede. Trafikverket
anser inte att bygglov/tillstånd kan ges inom utredningskorridoren fram
tills dess en precisering av riksintresset för den nya järnvägen skett.
Området berörs dessutom av planerad järnvägssträckning ByarumTenhult.

Mellankommunala intressen

Områdets ligger inom 1 - 3 km till Jönköpings kommungräns.

Särskilda värden

Sumpskogsparti förekommer.

Kalkning

Etablering av vindkraft borde i detta område vara väl förenligt med helikopterkalkningen. Frågan ska dock alltid tas upp i varje enskilt vindkraftsärende.
Inom området finns inga kända fornlämninga /övriga kulturhistoriska
lämningar enligt RAÄ kartunderlag.

Kulturmiljöer samt
objekt enligt RAÄ kartdatabas
Totalförsvarets intressen
samt Jönköping Airport

Området ligger inom Influensområde luftrum, MSA-yta för Hagshult
övningsflygplats samt MSA-yta för Jönköping Airport. Etablering av
vindkraftverk inom alla i vindbruksplanen utpekade potentiella vindbruksområden riskerar att medföra påtaglig skada på riksintressen samt
områden av betydelse för totalförsvarets militära del.
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Område 16
Tidigare 19, oförändrad sedan samrådet.
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VINDBRUKSPLAN VAGGERYDS KOMMUN
Översiktlig beskrivning 16:
Områdets area
Elområde
Koncessionsområde

59 ha
3
VGD, Vaggeryds Energi AB.
Området ligger 2,5 km öster om befintligt regionnät

Vindförhållandena

140 meter ovan mark i huvudsak 7,0 - 7,5 m/s enligt 2011 års nationella
vindkartering. Ny vindmätning rekommenderas alltid inför etablering av
vindkraftverk.

Terräng
Landskapets karaktär
Visuell påverkan

Cirka på 225 m.ö.h.
Skogsmark.
Vindkraftverk blir troligen synliga från odlingsmarkerna vid Ekersholm,
Torestorp, Kolarebygget, Rastad och Finkabo.

Markanvändningsintressen

Skogsbruk. Området berörs av utredningskorridor för höghastighetsbana, samråd med Trafikverket måste ske i ett tidigt skede. Trafikverket
anser inte att bygglov/tillstånd kan ges inom utredningskorridoren fram
tills dess en precisering av riksintresset för den nya järnvägen skett.
Området berörs dessutom av planerad järnvägssträckning ByarumTenhult.

Mellankommunala intressen

Området ligger inom 1 km till Jönköpings kommungräns.

Särskilda värden

Angränsar i norr till nyckelbiotop.
Inom och i angränsning till området förekommer särskilt skyddsvärda
träd. Sumpskogsparti förekommer.
Ängsjön nordost om området och Dammen nordväst om området. Nordväst om området i Jönköpings kommun, ligger Konungsömossen som är
riksintresse för naturvård.

Kalkning

Etablering av vindkraft borde i detta område vara väl förenligt med helikopterkalkningen. Frågan ska dock alltid tas upp i varje enskilt vindkraftsärende.

Kulturmiljöer samt
objekt enligt RAÄ kartdatabas

Inom och i anslutning till området finns kända fornlämningar övriga
kulturhistoriska lämningar enligt RAÄ kartunderlag.

Fåglar och fladdermös

Angränsar i öster till högriskområde för fåglar - sträckled.

Totalförsvarets intressen
samt Jönköping Airport

Området ligger inom Influensområde luftrum, MSA-yta för Hagshult
övningsflygplats samt MSA-yta för Jönköping Airport.
Öster om området ligger ett övrigt influensområd . Etablering av
vindkraftverk inom alla i vindbruksplanen utpekade potentiella vindbruksområden riskerar att medföra påtaglig skada på riksintressen samt
områden av betydelse för totalförsvarets militära del.
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Område 17
Tidigare område 22, beskurits sedan samrådet.
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VINDBRUKSPLAN VAGGERYDS KOMMUN
Översiktlig beskrivning 17:
Områdets area
Elområde
Koncessionsområde
Vindförhållandena
Terräng
Landskapets karaktär
Visuell påverkan
Markanvändningsintressen

Mellankommunala intressen
Särskilda värden

Kalkning
Kulturmiljöer samt
objekt enligt RAÄ kartdatabas
Fåglar och fladdermös

Totalförsvarets intressen
samt Jönköping Airport

152 ha
3
VGD, Vaggeryds kommuns elverk. JNK Jönköpings Energi Nät AB.
Befintligt regionnät löper genom området
140 meter ovan mark i huvudsak 7,0 - 7,5 m/s enligt 2011 års nationella
vindkartering. Ny vindmätning rekommenderas alltid inför etablering av
vindkraftverk.
Cirka på 225 m.ö.h.
Skogsmark med inslag av mossar och öppnare odlingsmarker längs med
Lagan.
Vindkraftverk blir troligen synliga från odlingsmarkerna vid Ekersholm,
Torestorp och Kolarebygget samt från Sjöhult, Svensbygget och Stigamo.
Skogsbruk. Motorled. Kraftledning.
Området berörs av utredningskorridor för höghastighetsbana, samråd
med Trafikverket måste ske i ett tidigt skede. Trafikverket anser inte att
bygglov/tillstånd kan ges inom utredningskorridoren fram tills dess en
precisering av riksintresset för den nya järnvägen skett. Området berörs
dessutom av planerad järnvägssträckning Byarum-Tenhult.
Området ligger inom ett avstånd på 1-2 km till Jönköpings kommungräns.
Sjön Eckern väster om området. Odlingslandskapet Eckersholm - Torestorp. Eckersholm/Dammen som pekats ut som LIS-område i kommunens översiktsplan ligger söder om E:4/söder om området.
Store Mosse och Farbergskärr - riksintresse för naturvård och Tjurhultsmosse naturreservat angränsar båda till västra delen av området.
Norr om området i Jönköpings kommun finns framtida naturreservatet
Farbergskärret. Öster om området i Jönköpings kommun finns Konun sömossen som är riksintresse för naturvård. Store Mosse ingår i Naturvårdsverkets nationella myrskyddsplan. Våtmark som beskrivs i Naturvårdverkets våtmarkinventering. Sumpskogsparti förekommer.
I angränsning till området finns särskilt skyddsvärda träd
Etablering av vindkraft borde i detta område vara väl förenligt med helikopterkalkningen. Frågan ska dock alltid tas upp i varje enskilt vindkraftsärende.
Inom och i anslutning till området finns känd fornlämning övrig kulturhistorisk lämning enligt RAÄ kartunderlag.
För ett litet område anger Tjäderinventering, 0,8 < HSI <= 0,9. Stort
hänsynstagande till tjäder/skogshöns krävs enligt Skillingarys-/Vaggeryds ornitologiska förening. Se även kapitel fågelliv.
Området ligger inom Influensområde luftrum, MSA-yta för Hagshult
övningsflygplats samt MSA-yta för Jönköping Airport. Etablering av
vindkraftverk inom alla i vindbruksplanen utpekade potentiella vindbruksområden riskerar att medföra påtaglig skada på riksintressen samt
områden av betydelse för totalförsvarets militära del.
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Område 18
Tidigare område 23, oförändrad sedan samrådet.
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VINDBRUKSPLAN VAGGERYDS KOMMUN
Översiktlig beskrivning 18:
Områdets area
Elområde
Koncessionsområde

37 ha
3
JNK Jönköpings Energi Nät AB.
Befintligt stamnät löper cirka 0,7 km söder om området

Vindförhållandena

140 meter ovan mark i huvudsak 7,5 - 8,5 m/s enligt 2011 års nationella
vindkartering. Ny vindmätning rekommenderas alltid inför etablering av
vindkraftverk.

Terräng
Landskapets karaktär
Visuell påverkan

Cirka på 280 m.ö.h.
Skogsmark, mossmarker i söder och norr.
Vindkraftverk blir troligen synliga från Ekornaholm och Maritabo, Tuddebo och Hestra i Jönköpings kommun.

Markanvändningsintressen

Skogsbruk.
Området berörs av utredningskorridor för höghastighetsbana, samråd
med Trafikverket måste ske i ett tidigt skede. Trafikverket anser inte att
bygglov/tillstånd kan ges inom utredningskorridoren fram tills dess en
precisering av riksintresset för den nya järnvägen skett. Våtmark som
beskrivs i Naturvårdverkets våtmarkinventering.

Mellankommunala intressen

Området angränsar till Jönköpings kommun. Området angränsar till
hinderbegränsat område för Jönköping Airport.

Särskilda värden

Sumpskogsparti förekommer. Östra mosse och Hestra mosse.

Kalkning

Troligt att planering av vindkraftverk måste ske med hänsyn till helikopterkalkning av våtmarker och sjöar i närområdet.
Inom och i anslutning till området finns kända fornlämningar enligt
RAÄ kartunderlag.

Kulturmiljöer samt
objekt enligt RAÄ kartdatabas
Fåglar och fladdermös

Området ska klassas som högriskområde för förekomst av skyddade
fågelarter enligt Skillingaryd-/Vaggeryds ornitologiska förening.

Totalförsvarets intressen
samt Jönköping Airport

Området ligger inom Influensområde luftrum, MSA-yta för Hagshult
övningsflygplats samt MSA-yta för Jönköping Airport. Angränsar till
hinderbegränsat område för Jönköping Airport. Etablering av vindkraftverk inom alla i vindbruksplanen utpekade potentiella vindbruksområden riskerar att medföra påtaglig skada på riksintressen samt områden
av betydelse för totalförsvarets militära del.
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Område 19
Tidigare område 24, oförändrad sedan samrådet.
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VINDBRUKSPLAN VAGGERYDS KOMMUN
Översiktlig beskrivning 19:
Områdets area
Elområde
Koncessionsområde

40 ha
3
VGD Vaggeryds Energi AB. SKR Vattenfall Eldistribution AB.
Befintligt stamnät löper cirka 4 km öster om området

Vindförhållandena

140 meter ovan mark i huvudsak 7,0 - 7,5 m/s enligt 2011 års nationella
vindkartering. Ny vindmätning rekommenderas alltid inför etablering av
vindkraftverk.
Ligger inom projekteringsområde för Boarps vindkraftspark.

Pågående vindkraftsprojekt
Terräng
Landskapets karaktär
Visuell påverkan

Cirka på 200 m.ö.h.
Skogsmark.
Vindkraftverk blir troligen synliga från odlingsmarkerna vid Skog,
Boarp, Hult, Henriksbo, Bårestorp samt Bäck och Taglarp.

Markanvändningsintressen

Totalförsvarets intressen. Skogsbruk. Området berörs av utredningskorridor för höghastighetsbana, samråd med Trafikverket måste ske i ett
tidigt skede. Trafikverket anser inte att bygglov/tillstånd kan ges inom
utredningskorridoren fram tills dess en precisering av riksintresset för
den nya järnvägen skett.

Särskilda värden

Skillingarydsfältet väster om området är klassat som riksintresse för
naturvård, Naturreservat och Natura 2000-område (SPA).
Inom och i angränsning till området förekommer särskilt skyddsvärda
träd.

Kulturmiljöer samt
objekt enligt RAÄ kartdatabas

Inom området finns kända fornlämningar och övriga kulturhistoriska
lämningar enligt RAÄ kartunderlag.

Fåglar och fladdermös

Skillingarydsfältet klassat som Natura 2000-område (SPA). Stort hänsynstagande till tjäder/skogshöns krävs enligt Skillingarys-/Vaggeryds
ornitologiska förening. Se även kapitel fågelliv.

Totalförsvarets intressen
samt Jönköping Airport

Området ligger inom område med särskilt behov av hinderfrihet - Skillingaryds skjutfält samt inom Influensområde inklusive riksintresse
- Skillingaryds skjutfält. Området berör även Riksintresse för totalförsvarets militära del - Skillingaryds skjutfält. Området ligger inom
Influensområde luftrum, MSA-yta för Hagshult övningsflygplats sam
MSA-yta för Jönköping Airport. Etablering av vindkraftverk inom alla
i vindbruksplanen utpekade potentiella vindbruksområden riskerar att
medföra påtaglig skada på riksintressen samt områden av betydelse för
totalförsvarets militära del.
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Område 20
Tidigare område 25, oförändrad sedan samrådet.
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VINDBRUKSPLAN VAGGERYDS KOMMUN
Översiktlig beskrivning 20:
Områdets area
Elområde
Koncessionsområde
Vindförhållandena
Pågående vindkraftprojekt
Terräng
Landskapets karaktär
Visuell påverkan
Markanvändningsintressen

Särskilda värden

Kalkning
Kulturmiljöer samt
objekt enligt RAÄ kartdatabas
Fåglar och fladdermös

Totalförsvarets intressen
samt Jönköping Airport

1 115 ha
3
VGD Vaggeryds kommuns elverk. SKR Vattenfall Eldistribution AB.
SMN E.ON Elnät Sverige AB.
Befintligt stamnät löper cirka 4,5 km öster om området
140 meter ovan mark i huvudsak 7,0 - 7,5 m/s enligt 2011 års nationella
vindkartering. Ny vindmätning rekommenderas alltid inför etablering av
vindkraftverk.
Boarp, fått avslag; Miljöprövningsdelegationen gick i linje med Försvarsmakten som satte sig emot en etablering i detta område.
Cirka på 225 - 260 m.ö.h.
Skogsmark med inslag av mossar och gölar.
Vindkraftverk blir troligen synliga från odlingsmarkerna vid Skog, Hult, Henriksbo, Boarp, Gimmarp, Ekhult samt Mörhult, St. Ekesås, Brofors och Jutabygget.
Totalförsvarets intressen. Skogsbruk. Berörs av utredningskorridor för höghastighetsbana, samråd med Trafikverket måste ske i ett tidigt skede. Trafikverket anser inte att bygglov/tillstånd kan ges inom utredni gskorridoren
fram tills dess en precisering av riksintresset för den nya järnvägen skett.
Morarps - Mörhulta mossar och Rosendala - Jutabygget öster om området är riksintressen för naturvård och finns upptagna i Naturvård verkets nationella myrskyddsplan. Ekesås öster om området är Natura
2000-område (SCI/SAC). Inom och i angränsning till området förekommer naturområden med särskilda bevarandevärden såsom biotopskyddsområden. Inom det östra kulturområdet som pekats ut i kommunens
översiktsplan finns särskilt skyddsvärda träd. Våtmark som beskrivs i
Naturvårdverkets våtmarkinventering. Sumpskogsparti förekommer.
Troligt att planering av vindkraftverk måste ske med hänsyn till helikopterkalkning av våtmarker och sjöar i närområdet.
Inom och i anslutning till området finns känd fornlämning övriga kulturhistoriska lämningar enligt RAÄ kartunderlag. Väster om området
samt i nära anslutning till områdets östra sida finns kulturmiljöer som
särskilt pekats ut i kommunens översiktsplan.
Tjäderinventering, 0,8 < HSI <= 1,0. Se kapitel fågelliv.
Västra delen av området berörs av högriskområde för skyddsvärda
fågelarter. Väster om området finns äldre data från en fladdermusinv tering, se länsstyrelsens meddelandenr 2008:33.
Området ligger inom Influensområde luftrum, MSA-yta för Hagshult
övningsflygplats samt MSA-yta för Jönköping Airport.
Området ligger till stor del inom 3 km avstånd till Stoppområde Hagshult - övningsflygplats och område markerat som övrigt influensområd
Området ligger till viss del inom område med särskilt behov av hinderfrihet - Skillingaryds skjutfält samt berör Influensområde inklusive
riksintresse - Skillingaryds skjutfält. Etablering av vindkraftverk inom
alla i vindbruksplanen utpekade potentiella vindbruksområden riskerar
att medföra påtaglig skada på riksintressen samt områden av betydelse
för totalförsvarets militära del.
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Område 21
Tidigare 28, beskurits sedan samrådet.
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VINDBRUKSPLAN VAGGERYDS KOMMUN
Översiktlig beskrivning 21:
Områdets area
Elområde
Koncessionsområde

53 ha
3
SMN E.ON Elnät Sverige AB.
Befintligt stamnät löper cirka 0,25 km öster om området

Vindförhållandena

140 meter ovan mark i huvudsak 6,5 - 7,5 m/s enligt 2011 års nationella
vindkartering. Ny vindmätning rekommenderas alltid inför etablering av
vindkraftverk. Området är inte orienterat tvärs den förhärskande vindriktningen.
Cirka på 200 m.ö.h.

Terräng
Landskapets karaktär
Visuell påverkan

Skogsmark med inslag av mossmark.
Vindkraftverk blir troligen synliga från Hok, Albohult, N Skärsjöbråten,
Svenarum och Norrhult.

Mellankommunala intressen

Området ligger till stor del inom ett avstånd på 3 km till Nässjö kommun.
I huvudsak skogsbruk.
Området berörs av utredningskorridor för höghastighetsbana, samråd
med Trafikverket måste ske i ett tidigt skede. Trafikverket anser inte att
bygglov/tillstånd kan ges inom utredningskorridoren fram tills dess en
precisering av riksintresset för den nya järnvägen skett.
Svenarumsområdet - riksintresse för naturvård ansluter söder om området. Morarps - Mörhulta mossar väster om området finns upptagna
i Naturvårdsverkets nationella myrskyddsplan och är riksintresse för
naturvård samt Natura 2000-område (SPA). Våtmark som beskrivs i
Naturvårdverkets våtmarkinventering. Inom området förekommer nyckelbiotop, Bösteryds mosse. Bråtagölen, Hokaån, Norre- och Södresjön
väster, norr och nordväst om området har pekats ut som LIS-områden i
kommunens översiktsplan. Sumpskogsparti förekommer.
I områdets norra kant finns särskilt skyddsvärt träd
Troligt att planering av vindkraftverk måste ske med hänsyn till helikopterkalkning av våtmarker och sjöar i närområdet.
Inom och i anslutning till området finns kända fornlämningar övriga
kulturhistoriska lämningar enligt RAÄ kartunderlag.
Höglandsleden löper genom området.
Stort hänsynstagande till tjäder/skogshöns krävs enligt Skillingarys-/
Vaggeryds ornitologiska förening. Se även kapitel fågelliv.
Området ligger inom Influensområde luftrum, MSA-yta för Hagshult
övningsflygplats samt MSA-yta för Jönköping Airport.
Området angränsar till Stoppområde höga objekt - Hagshult övningsflygplats. Området ligger tillstor del inom ett avstånd på 3 km till ett
s.k. övrigt influensområde. Etablering av vindkraftverk inom alla i
vindbruksplanen utpekade potentiella vindbruksområden riskerar att
medföra påtaglig skada på riksintressen samt områden av betydelse för
totalförsvarets militära del.

Markanvändningsintressen

Särskilda värden

Kalkning
Kulturmiljöer samt
objekt enligt RAÄ kartdatabas
Turism och friluftsliv
Fåglar och fladdermös
Totalförsvarets intressen
samt Jönköping Airport
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Område 22
Tidigare 30, södra spets strukits sedan samrådet.

22
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Översiktlig beskrivning 22:
Områdets area
Elområde
Koncessionsområde

70 ha
3
SMN E.ON Elnät Sverige AB.
Befintligt stamnät löper cirka 1 km öster om området. Befintligt regi nät löper cirka 2 km söder om området.

Vindförhållandena

140 meter ovan mark i huvudsak 7,0 - 8,0 m/s enligt 2011 års nationella
vindkartering. Ny vindmätning rekommenderas alltid inför etablering av
vindkraftverk. Området är inte orienterat tvärs den förhärskande vindriktningen.
Cirka på 225 m.ö.h.

Terräng
Landskapets karaktär
Visuell påverkan

Skogsmark med inslag av mossmark.
Vindkraftverk blir troligen synliga från Hok sydväst om området,
Perstorp och Skoga i Jönköpings kommun och Gunnarsryd, Linneryd,
Västanå och Västgötatorp i Nässjö kommun.

Mellankommunala intressen
Markanvändningsintressen

Området angränsar till Jönköpings och Nässjö kommuner.
Skogsbruk.
Området berörs av utredningskorridor för höghastighetsbana, samråd
med Trafikverket måste ske i ett tidigt skede. Trafikverket anser inte att
bygglov/tillstånd kan ges inom utredningskorridoren fram tills dess en
precisering av riksintresset för den nya järnvägen skett.

Särskilda värden

Inom och i anslutning till området förekommer naturområden med
särskilda bevarandevärden såsom nyckelbiotoper. Hokaån, Norre- och
Södersjö som pekats ut som LIS-område i kommunens översiktsplan.
Nordväst om området finns Naturreservatet yngemadssjön. Sydost om
området i Nässjö kommun finns Natura 2000-området (SCI/SAC) - Li neryd. Sumpskogsparti förekommer.
Troligt att planering av vindkraftverk måste ske med hänsyn till helikopterkalkning av våtmarker och sjöar i närområdet.

Kalkning
Kulturmiljöer samt
objekt enligt RAÄ kartdatabas
Turism och friluftsliv

Inom och i anslutning till området finns ingen känd fornlämning övrig
kulturhistorisk lämning enligt RAÄ kartunderlag.
Hoks herrgård och golfbana. Vandringsleder väster och norr om området. Hokån.

Ostörda områden

Angränsar i nordväst till LST utpekat ostört område, se LST meddelande nr 2015:01.
Området ligger inom Influensområde luftrum, MSA-yta för Hagshult
övningsflygplats samt MSA-yta för Jönköping Airport. Området ligger
inom 3 km till Stoppområde höga objekt - Hagshult övningsflygplats.
Etablering av vindkraftverk inom alla i vindbruksplanen utpekade
potentiella vindbruksområden riskerar att medföra påtaglig skada på
riksintressen samt områden av betydelse för totalförsvarets militära del.

Totalförsvarets intressen
samt Jönköping Airport
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Område A
Oförändrad sedan samrådet.

B

A
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Översiktlig beskrivning A:
Områdets area
Elområde
Koncessionsområde

46 ha
3
VGD Vaggeryds Energi AB.

Vindförhållanden

140 meter ovan mark 7,0 - 7,5 m/s enligt 2011 års nationella vindkartering. Ny vindmätning rekommenderas alltid inför etablering av vindkraftverk.
Cirka på 200 m.ö.h.

Terräng
Landskapets karaktär
Visuell påverkan

Skogsmark.
Vindkraftverk blir troligen synliga från Åker, Ledet, Mässeberg, Vissebo
och Flahult.

Mellankommunala intressen
Markanvändningsintressen

Området angränsar Gnosjö kommun.
Skogsbruk.

Särskilda värden

Inom området förekommer enligt LST planeringsunderlag naturområden med särskilda bevarandevärden. Sumpskogsparti förekommer.

Kalkning

Troligt att planering av vindkraftverk måste ske med hänsyn till helikopterkalkning av våtmarker och sjöar i närområdet.

Kulturmiljöer samt
objekt enligt RAÄ kartdatabas

Strax norr om området finns övriga kulturhistoriska lämningar enligt
RAÄ kartunderlag.

Ostört område

Ingår i av LST utpekat ostört område.

Fåglar och fladdermös

Länsstyrelsens tjäderanalys anger förekomst av område med 0,9 > HSI
>= 1,0 inom det potentiella vindbruksområdet.

Totalförsvarets intressen
samt Jönköping Airport

Området ligger inom Influensområde luftrum, MSA-yta för Hagshult
övningsflygplats samt MSA-yta för Jönköping Airport.
Området ligger inom 3 km till Stoppområde höga objekt - Hagshult
övningsflygplats Etablering av vindkraftverk inom alla i vindbruksplanen utpekade potentiella vindbruksområden riskerar att medföra påtaglig skada på riksintressen samt områden av betydelse för totalförsvarets
militära del.

Övrigt

Fastighetsägare i närområdet motsätter sig etablering av vindkraftverk i
område A.
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Område B
Tidigare område C, beskurits i väster sedan samrådet.

B
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Översiktlig beskrivning B:
Områdets area
Elområde
Koncessionsområde

226 ha
3
VGD Vaggeryds Energi AB.

Vindförhållandena

140 meter ovan mark 7,0 - 7,5 m/s enligt 2011 års nationella vindkartering. Ny vindmätning rekommenderas alltid inför etablering av vindkraftverk. Området är inte orienterat tvärs den förhärskande vindriktningen.
Cirka på 200 m.ö.h.

Terräng
Landskapets karaktär
Visuell påverkan

Skogsmark med inslag av mossmark.
Vindkraftverk blir troligen synliga från Skillingaryd, Föreberg, Äddebo,
Häradsköp, Björnaryd, Älgebo, Åker, Ryd och Grytås.

Mellankommunala intressen
Markanvändningsintressen

Området ligger till viss del inom 3 km till Gnosjö kommun.
Skogsbruk. Regionnät löper genom området.

Särskilda värden

I anslutning till området förekommer område med särskilda bevarandevärden. Våtmark som beskrivs i Naturvårdverkets våtmarkinventering.
Sumpskogsparti förekommer.

Kalkning

Troligt att planering av vindkraftverk måste ske med hänsyn till helikopterkalkning av våtmarker och sjöar i närområdet.
Inom området finns ingen känd fornlämning övrig kulturhistorisk lämning enligt RAÄ kartunderlag. Väster och öster om området finns av
kommunen utpekade kulturmiljöer.

Kulturmiljöer samt
objekt enligt RAÄ kartdatabas
Fåglar och fladdermös

Länsstyrelsens tjäderanalys anger förekomst av område med 0,9 > HSI
>= 1,0 inom det potentiella vindbruksområdet.

Totalförsvarets intressen
samt Jönköping Airport

Området ligger inom Influensområde luftrum, MSA-yta för Hagshult
övningsflygplats samt MSA-yta för Jönköping Airport.
Området ligger inom Stoppområde höga objekt - Hagshult övningsfly plats. Etablering av vindkraftverk inom alla i vindbruksplanen utpekade
potentiella vindbruksområden riskerar att medföra påtaglig skada på
riksintressen samt områden av betydelse för totalförsvarets militära del.
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Område C
Tidigare område F, beskurits i väster sedan samrådet.

D

C
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Översiktlig beskrivning C:
Områdets area
Elområde
Koncessionsområde

344 ha
3 och 4
VGD Vaggeryds kommuns elverk.
SMS E.ON Elnät Sverige AB.

Vindförhållandena

140 meter ovan mark 7,0 - 7,5 m/s enligt 2011 års nationella vindkartering. Ny vindmätning rekommenderas alltid inför etablering av vindkraftverk.
Cirka på 170 m.ö.h.

Terräng
Landskapets karaktär
Visuell påverkan
Mellankommunala intressen
Markanvändningsintressen

Särskilda värden

Kalkning

Kulturmiljöer samt
objekt enligt RAÄ kartdatabas

Skogsmark med inslag av stora mossmarksområden.
Vindkraftverk blir troligen synliga från Gräshult, Fagerhult, Väshult,
Klevshult, Rösberga, Torslund, Södra Nässja samt Jussö, Hemmershult
och Lönshult i Värnamo kommun.
Området angränsar till Värnamo kommun och ligger inom 1-3 km till
Gnosjö kommun.
Skogsbruk.
Området berörs av utredningskorridor för höghastighetsbana, samråd
med Trafikverket måste ske i ett tidigt skede. Trafikverket anser inte att
bygglov/tillstånd kan ges inom utredningskorridoren fram tills dess en
precisering av riksintresset för den nya järnvägen skett.
Värdefullt vatten Lagan mellan Karlsforsdammen och Fågelforsdammen går genom området. Sumpskogsparti.
Natura 2000-området (SPA) - Store Mosse nationalpark ligger väster om området. Söder om området finns Natura 2000-området (SCI
SAC) - Hemmerhaga. Store Mosse ingår i Naturvårdsverkets nationella
myrskyddsplan. Våtmark som beskrivs i Naturvårdverkets våtmarkinventering.
Etablering av vindkraft borde i detta område vara väl förenligt med helikopterkalkningen. Frågan ska dock alltid tas upp i varje enskilt vindkraftsärende.
Enligt RAÄ förekommer det känd fornlämning inom och i anslutning
till området.

Fågelliv och fladdermös

Länsstyrelsens tjäderanalys anger förekomst av område med 0,9 > HSI
>= 1,0 inom det potentiella vindbruksområdet.

Totalförsvarets intressen
samt Jönköping Airport

Området ligger inom Influensområde luftrum, MSA-yta för Hagshult
övningsflygplats samt MSA-yta för Jönköping Airport.
Området ligger inom Stoppområde höga objekt - Hagshult övningsfly plats.
Området berörs av Riksintresse influensområde - Hagshult övningsfl plats. Etablering av vindkraftverk inom alla i vindbruksplanen utpekade
potentiella vindbruksområden riskerar att medföra påtaglig skada på
riksintressen samt områden av betydelse för totalförsvarets militära del.
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Område D
Tidigare område H, justerats i väster sedan samrådet.

D
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Översiktlig beskrivning D:
Områdets area
Elområde
Koncessionsområde

1825 ha
3 och 4
SKR Vattenfall Eldistribution AB.
SMS E.ON Elnät Sverige AB.

Vindförhållanden

140 meter ovan mark 6,5 - 8,0 m/s, i huvudsak 7,0 - 7,5 m/s enligt 2011
års nationella vindkartering. Ny vindmätning rekommenderas alltid
inför etablering av vindkraftverk.
Cirka på 175 - 225 m.ö.h.

Terräng
Landskapets karaktär
Visuell påverkan
Mellankommunala intressen
Markanvändningsintressen

Särskilda värden

Kalkning
Kulturmiljöer samt
objekt enligt RAÄ kartdatabas
Fågelliv och fladdermös

Turism och friluftsliv
Totalförsvarets intressen
samt Jönköping Airport

Skogsmark med inslag av mossmark och vattenområden.
Vindkraftverk blir troligen synliga från Mörkhult, Rutabo, Gastorp,
Torp, Starkeryd, Tofteryd, Hubbestad, Gärdet, Järnboda, Torrmyra och
Hagshult.
Området ligger till viss del inom 1-3 km till Värnamo kommun.
Skogsbruk.
Området berörs av utredningskorridor för höghastighetsbana, samråd
med Trafikverket måste ske i ett tidigt skede. Trafikverket anser inte att
bygglov/tillstånd kan ges inom utredningskorridoren fram tills dess en
precisering av riksintresset för den nya järnvägen skett.
I områdets norra ände ansluter riksintresse för naturvård - Stackstadmossen och Moagölsmyren. Söder om området i Värnamo kommunfinns Dala mosse och Knekta mosse som är riksintresse för naturvård,
(SPA) Natura 2000-område samt som, precis som Stackstadsmossen,
finns upptagna i Naturvårdsverkets nationella myrskyddsplan. Inom och
i anslutning till området förekommer biotopskydd och andranaturområden med särskilda bevarandevärden. Våtmark som beskrivs i Naturvårdverkets våtmarkinventering. Sumpskogsparti förekommer.
I anslutning till området finns särskilt skyddsvärda träd
Troligt att planering av vindkraftverk måste ske med hänsyn till helikopterkalkning av våtmarker och sjöar i närområdet.
Inom och i anslutning till området finns kända fornlämningar enligt
RAÄ kartunderlag.
Länsstyrelsens tjäderanalys anger förekomst av område med 0,9 > HSI
>= 1,0 inom det potentiella vindbruksområdet.
Berörs till viss del av högriskområde för förekomst av skyddsvärd fågelart.
Munkaleden löper genom området.
Området ligger inom Influensområde luftrum, MSA-yta för Hagshult
övningsflygplats samt MSA-yta för Jönköping Airport.
Området ligger inom Stoppområde höga objekt - Hagshult övningsflygplats. Området berörs av Riksintresse influensområde - Hagshul
övningsflygplats. Området berörs av s.k. övrigt influensom de. Etablering av vindkraftverk inom alla i vindbruksplanen utpekade potentiella
vindbruksområden riskerar att medföra påtaglig skada på riksintressen
samt områden av betydelse för totalförsvarets militära del.
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Område E
Tidigare område I, oförändrad sedan samrådet.

E

D
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Översiktlig beskrivning E:
Områdets area
Elområde
Koncessionsområde

145 ha
3
SKR Vattenfall Eldistribution AB.

Vindförhållandena

140 meter ovan mark i huvudsak 7,0 - 7,5 m/s enligt 2011 års nationella
vindkartering. Ny vindmätning rekommenderas alltid inför etablering av
vindkraftverk.
Cirka på 200 - 205 m.ö.h.

Terräng
Landskapets karaktär
Visuell påverkan

Skogsmark. Mossmark i norr.
Vindkraftverk blir troligen synliga från Skillingaryd, Gimmarp, Högabråten, Sjöeryd, Boarp, Ryd, Ekhult, Nåthult, Tofteryd och Linneryd.

Markanvändningsintressen

Skogsbruk.
Området berörs av utredningskorridor för höghastighetsbana, samråd
med Trafikverket måste ske i ett tidigt skede. Trafikverket anser inte att
bygglov/tillstånd kan ges inom utredningskorridoren fram tills dess en
precisering av riksintresset för den nya järnvägen skett.

Särskilda värden

Skillingaryds skjutfält som är riksintresse för naturvård, Natura
2000-område (SPA) samt naturreservat ligger nordost om detta område.
Området ligger inom värdetrakt för odlingslandskapet, kategori 3. Våtmark som beskrivs i Naturvårdverkets våtmarkinventering. Sumpskogsparti.

Kalkning
Kulturmiljöer samt
objekt enligt RAÄ kartdatabas

Etablering av vindkraft är i detta område väl förenligt med helikopterkalkningen. Frågan ska dock alltid tas upp i varje enskilt vindkraftsärende.
Inom och i anslutning till området finns kända fornlämningar övriga
kulturhistoriska lämningar enligt RAÄ kartunderlag.

Turism och friluftsliv

Genom området löper vandringsled - Munkaleden.

Totalförsvarets intressen
samt Jönköping Airport

Området ligger inom Influensområde luftrum, MSA-yta för Hagshult
övningsflygplats samt MSA-yta för Jönköping Airport.
Området ligger inom Stoppområde höga objekt - Hagshult övningsfly plats. Området ligger inom område med särskilt behov av hinderfrihet
- Skillingaryds skjutfält. Området ligger till stor del inom Influenso råde inklusive riksintresse för totalförsvarets militära del - Skillingaryds
skjutfält. Etablering av vindkraftverk inom alla i vindbruksplanen utpekade potentiella vindbruksområden riskerar att medföra påtaglig skada
på riksintressen samt områden av betydelse för totalförsvarets militära
del.

109

VINDBRUKSPLAN VAGGERYDS KOMMUN

Område F
Tidigare område J, oförändrad sedan samrådet.

G
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Översiktlig beskrivning F:
Områdets area
Elområde
Koncessionsområde

213 ha
3
SMN E.ON Elnät Sverige AB.

Vindförhållanden

140 meter ovan mark 6,5 - 7,5 m/s enligt 2011 års nationella vindkartering. Ny vindmätning rekommenderas alltid inför etablering av vindkraftverk.
Cirka på 205 m.ö.h.

Terräng
Landskapets karaktär
Visuell påverkan

Skogsmark med inslag av mossmark.
Vindkraftverk blir troligen synliga från Jutabygget, Brofors, Fiskaby,
Svenstorp, Torarp, Torp och Norra Hubbestad.

Markanvändningsintressen

Skogsbruk.
Området berörs av utredningskorridor för höghastighetsbana, samråd
med Trafikverket måste ske i ett tidigt skede. Trafikverket anser inte att
bygglov/tillstånd kan ges inom utredningskorridoren fram tills dess en
precisering av riksintresset för den nya järnvägen skett.

Särskilda värden

Området angränsar till riksintresseområde för naturvård - Stackamossen
och Moagölsmyren. Våtmark som beskrivs i Naturvårdverkets våtmarkinventering. Sumpskogsparti förekommer.

Kalkning

Troligt att planering av vindkraftverk måste ske med hänsyn till helikopterkalkning av våtmarker och sjöar i närområdet.

Kulturmiljöer samt
objekt enligt RAÄ kartdatabas

Inom och i anslutning till området finns övriga kulturhistoriska lämningar enligt RAÄ kartunderlag.

Totalförsvarets intressen
samt Jönköping Airport

Området ligger inom Influensområde luftrum, MSA-yta för Hagshult
övningsflygplats samt MSA-yta för Jönköping Airport.
Området ligger inom Stoppområde höga objekt - Hagshult övningsfly plats. Etablering av vindkraftverk inom alla i vindbruksplanen utpekade
potentiella vindbruksområden riskerar att medföra påtaglig skada på
riksintressen samt områden av betydelse för totalförsvarets militära del.
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Område G
Tidigare område L, beskurits i norr sedan samrådet.
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Översiktlig beskrivning G:
Områdets area
Elområde
Koncessionsområde

250 ha
3
SMN E.ON Elnät Sverige AB.

Vindförhållanden

140 meter ovan mark 6,5 - 7,5 m/s enligt 2011 års nationella vindkartering. Ny vindmätning rekommenderas alltid inför etablering av vindkraftverk.

Terräng

Cirka på 220 - 240 m.ö.h.

Landskapets karaktär
Visuell påverkan

Skogsmark med inslag av mossmark och vatten.
Vindkraftverk blir troligen synliga från Ådala, Bosaryd, Svenstorp,
Fridhem, Åbo, Kvighult, Torarp och Hässelås.

Mellankommunala intressen
Markanvändningsintressen

Området angränsar till Sävsjö kommun.
Skogsbruk. Stamnät leder genom området.
Området berörs av utredningskorridor för höghastighetsbana, samråd
med Trafikverket måste ske i ett tidigt skede. Trafikverket anser inte att
bygglov/tillstånd kan ges inom utredningskorridoren fram tills dess en
precisering av riksintresset för den nya järnvägen skett.

Särskilda värden

Riksintresse för naturvård - Svenarumsområdet väster om området.
Naturområde med särskilda bevarandevärden finns inom området enligt
LST planeringsunderlag. Sumpskogsparti förekommer.
Till området angränsar särskilt bevarandevärda träd.

Kalkning

Troligt att planering av vindkraftverk måste ske med hänsyn till helikopterkalkning av våtmarker och sjöar i närområdet.

Kulturmiljöer samt
objekt enligt RAÄ kartdatabas

I anslutning till området finns övriga kulturhistoriska lämningar enligt
RAÄ kartunderlag.

Ostört område

Ingår i av LST utpekat ostört område, se LST meddelandenr 2015:01.

Totalförsvarets intressen
samt Jönköping Airport

Området ligger inom Influensområde luftrum, MSA-yta för Hagshult
övningsflygplats samt MSA-yta för Jönköping Airport.
Området ligger inom Stoppområde höga objekt - Hagshult övningsfly plats. Området berörs av övrigt influensområde. Etablering av vindkraftverk inom alla i vindbruksplanen utpekade potentiella vindbruksområden riskerar att medföra påtaglig skada på riksintressen samt områden
av betydelse för totalförsvarets militära del.
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Område H
Tidigare område M, oförändrad sedan samrådet.
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Översiktlig beskrivning H:
Områdets area
Elområde
Koncessionsområde

61 ha
3
SMN E.ON Elnät Sverige AB.

Vindförhållandena

140 meter ovan mark i huvudsak 7,0 - 8,0 m/s enligt 2011 års nationella
vindkartering. Ny vindmätning rekommenderas alltid inför etablering av
vindkraftverk.
Cirka på 225 m.ö.h.

Terräng
Landskapets karaktär
Visuell påverkan

Skogsmark med inslag av mossmark.
Vindkraftverk blir troligen synliga från Hässelås, Kvighult, N Hubbestad och Kohult.

Mellankommunala intressen
Markanvändningsintressen

Området angränsar till Sävsjö kommun.
Skogsbruk. Stamnät leder genom området.
Området berörs av utredningskorridor för höghastighetsbana, samråd
med Trafikverket måste ske i ett tidigt skede. Trafikverket anser inte att
bygglov/tillstånd kan ges inom utredningskorridoren fram tills dess en
precisering av riksintresset för den nya järnvägen skett.

Särskilda värden

Sumpskogsparti och särskilt skyddsvärda träd finns inom området. Rik intresse för naturvård - Svenarumsområdet väster om området. Våtmark
som beskrivs i Naturvårdverkets våtmarkinventering.

Kalkning

Troligt att planering av vindkraftverk måste ske med hänsyn till helikopterkalkning av våtmarker och sjöar i närområdet.

Kulturmiljöer samt
objekt enligt RAÄ kartdatabas

Inom och i anslutning till området finns övriga kulturhitoriska lämningar enligt RAÄ kartunderlag.

Ostört område

Ingår i av LST utpekat ostört område, se LST meddelande nr 2015:01.

Totalförsvarets intressen
samt Jönköping Airport

Området ligger inom Influensområde luftrum, MSA-yta för Hagshult
övningsflygplats samt MSA-yta för Jönköping Airport.
Området ligger inom Stoppområde höga objekt - Hagshult övningsfly plats. Etablering av vindkraftverk inom alla i vindbruksplanen utpekade
potentiella vindbruksområden riskerar att medföra påtaglig skada på
riksintressen samt områden av betydelse för totalförsvarets militära del.
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Område I
Tidigare område P, oförändrad sedan samrådet.
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Översiktlig beskrivning I:
Områdets area
Elområde
Koncessionsområde

309 ha
3
SMN E.ON Elnät Sverige AB.

Vindförhållandena

140 meter ovan mark i huvudsak 7,0 - 8,5 m/s enligt 2011 års nationella
vindkartering. Ny vindmätning rekommenderas alltid inför etablering av
vindkraftverk.
Cirka på 240 - 315 m.ö.h.

Terräng
Landskapets karaktär
Visuell påverkan

Skogsmark med inslag av mossmark.
Vindkraftverk blir troligen synliga från Hagafors, Stensjö, Lökeryd,
Långserum, Ådala, Bosaryd och Storeskog.

Mellankommunala intressen
Markanvändningsintressen

Området ligger inom 1-3 km till Sävsjö och Nässjö kommuner.
Skogsbruk. Stamnät leder genom området.
Området berörs av utredningskorridor för höghastighetsbana, samråd
med Trafikverket måste ske i ett tidigt skede. Trafikverket anser inte att
bygglov/tillstånd kan ges inom utredningskorridoren fram tills dess en
precisering av riksintresset för den nya järnvägen skett.

Särskilda värden

Riksintresse för naturvård - Brunntorpmossen ansluter till området. Naturreservaten Hatten och Västermarken finns söder respektive sydost om
området i Sävsjö kommun.
Inom och i anslutning till området förekommer naturområden med särskilda bevarandevärden. Sumpskogsparti.
Inom och i anslutning till området finns särskilt bevarandevärda träd.
Våtmark som beskrivs i Naturvårdverkets våtmarkinventering.

Kalkning

Troligt att planering av vindkraftverk måste ske med hänsyn till helikopterkalkning av våtmarker och sjöar i närområdet.

Kulturmiljöer samt
objekt enligt RAÄ kartdatabas

Inom och i anslutning till området finns övriga kulturhistoriska lämningar enligt RAÄ kartunderlag.

Turism och friluftsliv

I områdets norra kant löper vandringsled - Höglandsleden.

Ostört område

Ingår i av LST utpekat ostört område, se LST meddelandenr 2015:01.

Totalförsvarets intressen
samt Jönköping Airport

Området ligger inom Influensområde luftrum, MSA-yta för Hagshult
övningsflygplats samt MSA-yta för Jönköping Airport.
Området ligger inom Stoppområde höga objekt - Hagshult övningsflygplats. Området ligger inom övrigt influensområde Etablering av
vindkraftverk inom alla i vindbruksplanen utpekade potentiella vindbruksområden riskerar att medföra påtaglig skada på riksintressen samt
områden av betydelse för totalförsvarets militära del.
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Område J
Tidigare område Q, justerats i norr sedan samrådet.

22
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Översiktlig beskrivning J:
Områdets area
Elområde
Koncessionsområde

55 ha
3
SMN E.ON Elnät Sverige AB.

Vindförhållandena

140 meter ovan mark i huvudsak 6,5 - 7,5 m/s enligt 2011 års nationella
vindkartering. Ny vindmätning rekommenderas alltid inför etablering av
vindkraftverk. Området är inte orienterat tvärs den förhärskande vindriktningen.
Cirka på 220 m.ö.h.

Terräng
Landskapets karaktär
Visuell påverkan

Skogsmark med inslag av mossmark.
Vindkraftverk blir troligen synliga från Norrhult, Södra Hult, Brantliden, Hok, Sörgården, Lökeryd, Albohult och Svenarum.

Mellankommunala intressen
Markanvändningsintressen

Området ligger inom 2-3 km till Nässjö och Sävsjö kommuner.
Skogsbruk. Stamnät leder genom området.
Området berörs av utredningskorridor för höghastighetsbana, samråd
med Trafikverket måste ske i ett tidigt skede. Trafikverket anser inte att
bygglov/tillstånd kan ges inom utredningskorridoren fram tills dess en
precisering av riksintresset för den nya järnvägen skett.

Särskilda värden

Riksintresseområde för naturvård - Svenarumsområdet sydväst om området. Malmbäcksån. Sumpskogsparti förekommer.

Kalkning

Troligt att planering av vindkraftverk måste ske med hänsyn till helikopterkalkning av våtmarker och sjöar i närområdet.

Kulturmiljöer samt
objekt enligt RAÄ kartdatabas

I området finns övriga kulturhistoriska lämningar enligt RAÄ kartunderlag.

Turism och friluftsliv

Genom området löper vandringsled - Höglandsleden.

Totalförsvarets intressen
samt Jönköping Airport

Området ligger inom Influensområde luftrum, MSA-yta för Hagshult
övningsflygplats samt MSA-yta för Jönköping Airport.
Området ligger inom Stoppområde höga objekt - Hagshult övningsfly plats. Etablering av vindkraftverk inom alla i vindbruksplanen utpekade
potentiella vindbruksområden riskerar att medföra påtaglig skada på
riksintressen samt områden av betydelse för totalförsvarets militära del.
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Prövning av vindkraftverk

6

Som nämnts inledningsvis har vindbruksplanen tagits fram med fokus på s.k. medelstora och stora anläggningar. Miniverk och gårdsverk har inte behandlats vid utpekandet av potentiella vindbruksområden.
Generellt kan antas att påverkan på omgivningen
jämförelsevis är mindre för miniverk och gårdsverk
varför dessa får uppföras även i områden som i
denna plan inte pekats ut som potentiella vindbruksområden. I efterföljande avsnitt redovisas hur prövning av vindkraftverk hanteras beroende på verkens
storlek och antal. Lagstiftning och förordningar som
bl.a. berörs är plan- och bygglagen (PBL), plan- och
byggförordningen (PBF) och miljöbalken (MB).
Efterföljande information finns på ww .vindlov.se.
Under fliken lagar & regler redovisas en förteckning
över vilka lagar, förordningar och föreskrifter utöver
ovan nämnda kan bli aktuella att ta hänsyn till inför
etablering av vindkraftverk.
Kommunens ställningstagande är att grannar och
markägare inom ett avstånd på 1,5 km till planerade
vindkraftverk ska höras.

Miniverk
•
•
•
•

ett verk, totalhöjd max 20 meter över markytan,
rotordiameter max 3 meter,
anmälan enligt PBF, plan- och byggförordningen,
bygglov enligt PBL i vissa fall, se nedan.

Prövningsprocessen
En anmälan krävs enligt PBF, plan- och byggförordningen (6 kap. 5 § pkt 7).
Bygglov krävs om verket monteras på en byggnad
eller om avståndet till fastighetsgräns är mindre än
kraftverkets höjd över marken.
Normalt krävs inte bygglov för ett vindkraftverk
som motsvarar definitionen av ett miniverk. Detta
innebär dock inte att denna typ av vindkraftverk kan
byggas var som helst. Exploatören måste ta reda
på om anläggningen kan störa grannar med buller,
skuggning etc. Exploatören bör kontakta de närmsta
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grannarna om dessa kan tänkas påverkas av det planerade miniverket och ska ta reda på om det finns
andra hänsyn som behöver tas, t.ex. till eventuella
fornlämningar och naturvärden. Det är lämpligt att
kontakta kommunen och länsstyrelsen för information.

Gårdsverk
• ett verk, totalhöjd på 20-50 meter,
• rotordiameter större än 3 meter,
• bygglov enligt PBL.
Prövningsprocessen
Det krävs bygglov enligt plan- och bygglagen.
Bygglov söks hos kommunens byggnadsnämnd.

Medelstora anläggningar
Förordningen (2016:1188) 15 §, anmälningsplikt C
och verksamhetskod 40.100 gäller för verksamhet
med:
• ett verk, totalhöjd högre än 50 meter,
• två eller fler vindkraftverk som står tillsammans
(gruppstation), eller
• ett verk som står tillsammans med ett annat verk,
om verksamheten påbörjas efter det att verksamheten med det andra verket påbörjades,
• bygglov enligt PBL, plan- och bygglagen,
• anmälan enligt MB, miljöbalken.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt (2016:1188) 13 eller 14 §.
Prövningsprocessen
Anmälningspliktiga vindkraftverk anmäls hos kommunen och kommunen ska i lämplig omfattning
handlägga anmälan tillsammans med ett bygglovsärende. Kommunens nämnd ska omedelbart efter erhållen anmälan skicka ett exemplar av handlingarna
till länsstyrelsen. Medför verksamheten betydande
miljöpåverkan ska kommunen förelägga verksamhetsutövaren att ansöka om tillstånd.
Till skillnad från andra anmälningspliktiga verksamheter anges i 25 a § Förordningen om miljöfalig
verksamhet och hälsoskydd (1998:889) vad en an6
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mälan för etablering av vindkraftverk ska innehålla,
förutom det som gäller all miljöfarlig verksamhet.
I förordningen anges särskilt att handläggningen
av anmälan som avser vindkraftverk bör samordnas med handläggningen av bygglovet för samma
anläggning.
En anmälan som avser en verksamhet med vindkraft
ska, utöver det som anges i 25 §, innehålla:
• ett kartunderlag som visar verksamhetens lokali
sering,
• en teknisk specifikation som för varje vindkraf 		
		 verk innehåller uppgift om höjden inklusive		
rotorblad, navhöjden och rotordiametern samt 		
		 övriga tekniska uppgifter av betydelse,
• en beskrivning av vindförhållandena på platsen 		
och det förväntade energiutbytet av verksamheten,
• en beskrivning av hur verksamheten påverkar 		
		 natur- och kulturmiljöer, särskilt områden som är
		 reglerade i 3, 4 och 7 kap. miljöbalken,
• en uppgift om huruvida det eller de vindkraftverk
		 som omfattas av anmälan ska stå tillsammans 		
		 med redan uppförda vindkraftverk,
• en redogörelse för förekomsten av vindkraftverk 		
		 inom 2 kilometer från varje vindkraftverk som 		
		 omfattas av anmälan,
• en redogörelse för de vägar som behövs för upp		
		 förande och drift av anläggningen och verksam		
		 heten,
• en landskapsanalys som med ett fotomontage 		
		 eller på annat sätt visar hur anläggningen syns i 		
		 landskapet,
• en beräkning av bullret från anläggningen vid 		
		 berörda byggnader, och
• en beräkning av skuggning och reflexer från a 		
		 läggningen vid berörda byggnader.
Förekomsten av redan befintliga verk i närområdet
kan bl.a. ha betydelse för ifall den planerade anläggningen ska bedömas vara tillståndspliktig samt om
olägenheter från andra vindkraftverk bör vägas in
vid bedömningen.

Stora anläggningar
Förordningen (2016:1188) 13 §, tillståndsplikt B
och verksamhetskod 40.90 gäller för verksamhet
med:
• två eller fler verk som står tillsammans (grupp
station) och vart och ett av vindkraftverken
inklusive rotorblad är högre än 150 meter,
• ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är
högre än 150 meter och står tillsammans med en
sådan gruppstation som avses i första punkten,
eller
• ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är
högre än 150 meter och står tillsammans med
ett annat sådant vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter att verksamheten med det andra
vindkraftverket påbörjades.
Förordningen (2016:1188) 14 §, tillståndsplikt B
och verksamhetskod 40.95 gäller för verksamhet
med:
• sju eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) och vart och ett av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 		
120 meter,
• ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är
högre än 120 meter och står tillsammans med
en sådan gruppstation som avses i första punkten, eller
• ett eller fler vindkraftverk som vart och ett in
klusive rotorblad är högre än 120 meter och
står tillsammans med så många andra vindkraftverk att gruppstationen sammanlagt består av
minst sju vindkraftverk, om verksamheterna
med de andra vindkraftverken påbörjades.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
om verksamheten är tillståndspliktig enligt 40.90.
Prövningsprocessen
Tillståndsprövningen av landbaserade vindkraftverk
behandlas av länsstyrelsen med beslut från länsstyrelsens miljöprövningsdelegation. Till tillståndsansökan
ska det tas fram en miljökonsekvensbeskrivning.
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Beslutet kan överklagas och det görs då till miljödomstolen. Vid tillstånd från länsstyrelsen krävs inget
bygglov från kommunen men bygganmälan kvarstår.
Kommunen måste dock tillstyrka, annars kan tillstånd
för en etablering inte meddelas (16 kap. 4 § MB). Är
kommunen negativ till en etablering bör den avge den
uppfattningen redan under samrådsprocessen för tillståndsansökan, för att underlätta tillståndsprocessen.
På Regeringskansliet bereds för närvarande ett förslag från Energimyndigheten och Naturvårdsverket
om att ta bort kommunal tillstyrkan för vindkraftsärenden. Ett eventuellt beslut i fråga finns i skriva dets stund inte.

Övergångsregler
Från och med den 1 augusti 2009 har nya regler
börjat gälla för att underlätta tillståndsprocessen för
vindkraftverk och undvika dubbelprövningar.
Plan och bygglagen, PBL
Äldre bestämmelser enligt PBL gäller fortfarande vid
prövning av överklagade beslut som har meddelats
före den 1 augusti 2009.
Miljöbalken, MB
Äldre bestämmelser enligt MB gäller för prövningen
och handläggningen av mål och ärenden som inletts
före den 1 augusti 2009.
Förordningen 1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
En verksamhet som enligt de äldre bestämmelserna
är anmälningspliktig får fortsätta att bedrivas enligt de äldre bestämmelserna trots att motsvarande
verksamheter anmälda fr.o.m. den 1 augusti 2009
klassas som tillståndspliktiga i och med den nya
förordningen.

122

VINDBRUKSPLAN VAGGERYDS KOMMUN

123

VINDBRUKSPLAN VAGGERYDS KOMMUN

Bedömning av planeringsinsatsens effek
För att ställa Vaggeryd kommuns planeringsinsatser i relation till nationella och regionala miljömål avsende
produktionen av förnybar energi redovisas nedan en teoretisk beräkning av hur mycket TWh teoretiskt sett
kan installeras inom de i den förnyade utställningshandlingen markerade potentiella vindbruksområdena.
Faktorer som typ av verk, markbeskaffenheten, vindriktninga , vindstyrka, anslutningsmöjligheter till
nätet, förekomst av fasta fornlämningar och så vidare påverkar naturligtvis antalet möjliga verk inom ett
visst område. En maximal utbyggnad av de i vindbruksplanen utpekade ytorna kan således inte anses som
sannolikt.
I efterföljande kapitel har därför beräkningar för en teoretisk utbyggnad av 100%, 50% och 30% genomförts.
Samtliga beräkningar ska ses som ytterst schematiska!

Beräkning av teoretiskt möjligt antal verk
Enligt Boverkets Vindkraftshandbok (2009) krävs på land 4-6 rotordiametrar avstånd mellan vindkraftverk,
för att verken inte skall ”skugga” vindenergin för varandra. I beräkningarna utgås det från ett typverk med
136 meters tornhöjd och 120 meters rotordiameter samt en medeleffekt på 3,0 M .
Under antagandet att det krävs ett avstånd på 5 rotordiametrar mellan vindkraftverken, (samt att ytan i fråga
är en kvadrat) så krävs en yta på; (5 x 120 m) x (5 x 120 m) = 360 000 m2 = 36 ha för ett vindkraftverk.
Detta motsvarar Energimyndighetens beräkningsmetod, då cirka 0,3 – 0,4 km2 angetts som ytbehov för ett
vindkraftverk av ”normal storlek”.
Områdenas sammanlagda yta motsvarar cirka 7 903 ha. Under ovan beskrivna antaganden av en maximal
exploatering av verk med ett inbördes avstånd på 600 meter ryms inom 7 903 ha teoretiskt;
7 903 ha / 36 ha = 220 verk.
Vid en teoretisk utbyggnad av 50% respektive 30% ryms 110 respektive 66 verk.

Beräkning av effekten enligt exempel från Energimyndighete
Enligt Energimyndighetens beräkningsmetod utgås från ett vindkraftverk som vid en vindstyrka på 1214 m/s avger en effekt på 3,0 M = märkeffekt. Vidare anges att ett vindkraftverk årligen i genomsnitt
producerar lika mycket energi som om det gick på märkeffekt 2 000 - 2 500 timmar om året, (året
timmar = 8 760).
Ovan angivna parametrar innebär att ett vindkraftverk levererar cirka;
Eel = 3,0 MW x 2 300 h = 6 900 MWh elektrisk energi.
Relaterat till Vaggeryd kommun innebär detta scenario följande:

Installerad effekt
Teoretisk utbyggnad med 100%: 220 x 3,0 MW = 660 MW
Teoretisk utbyggnad med 50%: 110 x 3,0 MW = 330 MW
Teoretisk utbyggnad med 30%: 66 x 3,0 MW = 198 MW
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Energi (effekt gånger tid)
Teoretisk utbyggnad med 100%: 220 x 6 900 MWh = 1 518 000 MWh el/år, 1 518 GWh el/år
Teoretisk utbyggnad med 50%: 110 x 6 900 MWh = 759 000 MWh el/år, 759 GWh el/år
Teoretisk utbyggnad med 30%: 66 x 6 900 MWh = 455 400 MWh el/år, 455 GWh el/år

Beräkning av effekten enligt Betz la
Eftersom det för Vaggeryds kommun inte är känt hur många timmar om året som det råder en vindstyrka på
12-14 m/s, föreslås en jämförelse av beräkningen av installerad effekt enligt Betz lag
Enligt den nationella vindkarteringen (2011), Uppsala Universitet, Hans Bergström, är medelvindhastigheten
för de i Vaggeryds kommun utpekade vindbruksområdena på 140 m ovan mark övervägande
cirka 7,0 - 8,0 m/s, således avsevärd lägre än verkens märkeffekt
Med hjälp av Betz lag kan den effekt beräknas som luftströmmen innehåller då den möte
vindkraftverkets rotorer vid en vindhastighet på 7,5 m/s:
P=

r2
2

v3

P = vindhastigheten effek
p = luftens densitet = 1,29 kg/m3
n = 3,14
r = radie av luftströmmen då den möter rotorradien = vindkraftverkets rotorradie = 60 m
v = hastigheten då luften möter rotorradien = 7,0 - 8,0 m/s (i efterföljande beräkning används v = 7,5 m/s)
Med ovan angivna parametrar erhålls följande effekt för luftströmmen som når ett vindkraftverks rotorradie
P = ((((1,29 kg/m3) x 3,14 x (60 m x 60 m))/2 ) x (7,5 m/s x 7,5m/s x 7,5 m/s))
P = 3075924 W = 3,076 MW
Vid optimala förhållanden kan en rotor utnyttja upp till 59% av den tillströmmande energin (Betz lag). I
praktiken nås dock på grund av aerodynamiska och mekaniska förluster endast en verkningsgrad
mellan 35% - 45%.
Därmed uppnår ett verk teoretiskt en effekt mella
Psom avges = 0,35 x 3,076 MW = 1,08 MW (35% verkningsgrad)
och
Psom avges = 0,59 x 3,076 MW = 1,8 MW (59% verkningsgrad)
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För att erhålla hur mycket energi ett vindkraftverk vid 7,5 m/s producerar per år krävs vetskap om antal timmar som verket i fråga ”arbetar”. Att räkna med 100% av årets timmar = 8 760, är inte trovärdigt,
detta eftersom verken från och till inte tillåts snurra exempelvis på grund av följande:
• service
• i väntan på reparationsarbeten
• vid tillfällig skugg- eller bullerpåverkan
• vid risk för iskastning
• extremt höga/låga vindhastigheter
I efterföljande beräkning har vi utgått från ett scenario där vindkraftverken snurrar 5 256 av årets 8 760 timmar, vilket motsvarar 60% av ett år. (Beräkning för 100% d.v.s. 8 760 timmar anges som jämförelse i kursiv
stil)

5 256 timmar per år, verken snurrar 60% av året:
Därmed uppnår ett verk en effekt mella
EEnergi = 1,08 MW x 5 256 h/a = 5 676,48 MWh el/år och verk vid en verkningsgrad på 35%
och
EEnergi = 1,80 MW x 5 256 h/a = 9 460,8 MWh el/år och verk vid en verkningsgrad på 59%.

8 760 timmar per år, verken snurrar 100% av året:
Därmed uppnår ett verk en effekt mellan
EEnergi = 1,08 MW x 8 760 h/a = 9 460,8 MWh el/år, vid en verkningsgrad på 35%
och
EEnergi = 1,80 MW x 8 760 h/a = 15 768 MWh el/år, vid en verkningsgrad på 59%.
Tillämpas ovan angivna scenario på de i den förnyade utställningshandlingen utpekade områdena så erhålls
vid en utbyggnation av 100%, 50% respektive 30% av ytorna följande:
Vid en verkningsgrad på 35% samt utbyggnad med 100% P = 220 x 1,08 MW = 238 MW
och 5 256 timmars brukningstid/år = 1 250 928 MWh el/år = 1 251 GWh el/år.
(och 8 760 timmars brukningstid/år = 2 084 880 MWh el/år).
Vid en verkningsgrad på 35% samt utbyggnad med 50% P = 110 x 1,08 MW = 119 MW
och 5 256 timmars brukningstid/år = 625 464 MWh el/år = 625 GWh el/år.
(och 8760 timmars brukningstid/år = 1 042 440 MWh el/år).
Vid en verkningsgrad på 35% samt utbyggnad med 30% P = 66 x 1,08 MW = 71 MW
och 5 256 timmars brukningstid/år = 373 176 MWh el/år = 373 GWh el/år.
(och 8 760 timmars brukningstid/år = 621 960 MWh el/år).
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Vid en verkningsgrad på 59% samt utbyggnad med 100% P = 220 x 1,80 MW = 396 MW
och 5 256 timmars brukningstid/år = 2 081 376 MWh el/år = 2 081 GWh el/år.
(och 8 760 timmars brukningstid/år = 3 468 960 MWh el/år).
Vid en verkningsgrad på 59% samt utbyggnad med 50% P = 110 x 1,80 MW = 198 MW
och 5 256 timmars brukningstid/år = 1 040 688 MWh el/år = 1 041 GWh el/år.
(och 8 760 timmars brukningstid/år = 1 734 480 MWh el/år).
Vid en verkningsgrad på 59% samt utbyggnad med 30% P = 66 x 1,80 MW = 119 MW
och 5 256 timmars brukningstid/år = 625 464 MWh el/år = 625 GWh el/år.
(och 8 760 timmars brukningstid/år = 1 042 440 MWh el/år).

Slutsats
Resultatet av beräkningarna kan endast ses som ett schematiskt scenario. Detta eftersom scenariot grundar
sig på antagande avseende flertalet av parametrarna. Exempel på parametrar som leder till olika resultat är
• exploateringsgrad:
- avstånd mellan verken
- huvudvindrikting / terräng = mönster i vilket verken läggs ut
- typ av verk
- befintliga intressen att ta hänsyn till, ex kulturlämninga , nyckelbiotoper
- tekniska förutsättningar, t.ex. nätanslutning
• verkets typ:
- verkningsgrad
- rotordiameter
- totalhöjd
• vindförhållanden:
- medelvind 7,5 m/s enligt nationella vindkarteringen från 2011, noggrannare mätningar ger noggrannare resultat
- uppskattning av antal timmar som verket är igång
Ytterligare vindmätningar och beräkning med hjälp av en vindeffektkurva skulle leda till resultat so
bättre överensstämmer med verkligheten. Ovan angivna beräkningsmodeller kan dock ses som en
fingervisning och grov uppskattning om hur mycket installerad effekt de i vindbruksplanen utpeka
potentiella vindkraftsområdena möjliggör.
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Jämförelse av de två beräkningsmodellerna:
Enligt Energimyndighetens modell:
2 300 timmar märkeffekt på 12-14 m/s per å , typ av verk 3,0 MW
Teoretisk utbyggnad med 100%: 1 518 GWh el/år
Teoretisk utbyggnad med 50%: 759 GWh el/år
Teoretisk utbyggnad med 30%: 455 GWh el/år
Beräkning enligt Betz lag:
5 256 timmars brukningstid/år
typ av verk; 136 meter tornhöjd, 120 meter rotordiameter verkningsgrad 35% respektive 59%
Vid en verkningsgrad på 35%:
Teoretisk utbyggnad med 100%: 1 251 GWh el/år
Teoretisk utbyggnad med 50%: 625 GWh el/år
Teoretisk utbyggnad med 30%: 373 GWh el/år (= 0,37 TWh)
Vid en verkningsgrad på 59%:
Teoretisk utbyggnad med 100%: 2 081 GWh el/år
Teoretisk utbyggnad med 50%: 1 041 GWh el/år
Teoretisk utbyggnad med 30%: 625 GWh el/år
Det finns inga allmängiltiga resonemang hur det nationella planeringsmålet om 30 TWh år 2020 bör fördelas
mellan Sveriges kommuner.
Den långsiktiga visionen är att Jönköpings län ska vara ett plusenergilän år 2050. Visionen innebär att
9 TWh el ska produceras i Jönköpings län genom förnybar energi 2050. 2013 producerades drygt 3 TWh
förnybar energi i Jönköpings län, vilket är cirka 25 procent av den totala energiproduktionen i länet år 2013.
Förutsatt att beräkningarna utgår från:
•
•
•
•
•
•

den sammanlagda ytan av de i samrådsunderlaget utpekade potentiella vindområdena (7 903 ha),
en exploateringsgrad/teoretisk utbyggnad på 30% och 36 ha ytåtgång per verk,
typverk med en tornhöjd på 136 meter och 120 meter rotordiameter,
en verkningsgrad på 35%,
5 256 timmars brukningstid/år och
medelvindhastighet 7,5 m/s.

…resulterar kommunens planeringsinsats enligt den förnyade utställningshandlingen vid en utbyggnad i
373 GWh el/år = 0,37 TWh.
0,37 TWh motsvarar cirka:
• 4,1 % av det regionala produktionsmålet om 9 TWh för förnyelsebar energi,
• 1,9 % av det nationella planeringsmålet/planeringsramen om 20 TWh för vindkraft på land
• varmvatten, uppvärmning och hushållsel för cirka 14 927 villor/radhus per år, (25 MWh direktverkande
el/år och villor/radhus). Jämför med kommunens invånarantal 13 749 den 2017-06-30.
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Ordförklaringar
Betz lag - anger enligt Albert Betz, en övre teoretisk gräns, nämligen 59 procent av verkets maximala verkningsgrad, för hur stor del av energiinnehållet som kan utvinnas från den luftmängd som passerar ett vindkraftverk.
dB(A) - ett mått på styrkan av ljud. Decibel (dB) har en logaritmisk skala. Ljudet mäts i dBA (decibel A)
som är en vägd summa av ljudets olika frekvenser. Minsta skillnad i ljudnivå som människans öra kan uppfatta är 2-3 dB(A).
GWh - gigawattimme
ha - hektar = 10 000 kvadratmeter
KF - kommunfullmäktige
Koncessionsområde - Område inom vilket respektive nätbolag har ensamrätt. Ett koncessionsområde kan
vara indelat i flera nätområden
KWh - kilowattimme
LFV - Luftfartsverket
LIS-områden - Kommuner har möjlighet att peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen i
sina översiktsplaner.
Ljudemission - ljud som ett vindkraftverk skickar ut.
Ljudimmission - ljud som uppmäts på ett visst avstånd från verket.
LST - Länsstyrelsen
MSA-yta - Minimum Sector Altitude - yta, för instrumentflygplatse . Den första delen av en inflygning till
en instrumentflygplats benämns Initial Approach, lägsta flyghöjd bestäms här av MSA-ytan
MGh - megawattimme
Märkeffekt - effekt då vindkraftverket producerar sin maximala effek
Märkvinden - vindhastighet då kraftverket producerar sin maximala effekt, märkeffekten
MÖD - miljööverdomstolen.
Natura 2000-områden - ett nätverk av skyddade områden i hela EU. I Sverige finns drygt 4 000 Natura
2000-områden på en sammanlagd yta av mer än sex miljoner hektar.
NV - Naturvårdsverket
Planeringsram för vindkraft - Energipolitiskt mål. Riksdagen har antagit en planeringsram till år 2020 om
30 TWh årlig produktion av vindel, varav 20 TWh på land och 10 TWh till havs.
Potentiella vindbruksområden - områden som i kommunens vindbruksplan pekats ut som eventuellt möjliga etableringsområden för vindkraftverk. Bedömning av områdenas lämplighet för vindkraft måste dock
prövas i varje enskilt vindkraftsärende. Utpekandet i vindbruksplanen ska enbart ses som en första känslighetsanalys.
RAÄ - Riksantikvarieämbetet. Riksantikvarieämbetet är den myndighet som gör så att kulturarvet bevaras,
används och utvecklas.
Rotordiameter - dubbla längden av en vindkraftsvinge.
SCI/SAC- Natura 2000-områden som avsatts enligt art- och habitatdirektivet kallas SCI/SAC-områden.
SLU - Sveriges Lantbruksuniversitet
SPA - Natura 2000-områden som avsatts enligt Fågeldirektivet kallas SPA-områden.
Tematiskt tillägg till kommunens översiktsplan - Kommunen kan ändra/fördjupa sin översiktsplan genom
ett kommuntäckande tillägg till översiktsplanen för att tillgodose ett allmänt intresse.
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TWh - terawattimme
Tornhöjd - vindkraftverkets navhöjd ovan mark.
Totalhöjd - vindkraftsverkets torn-/navhöjd plus rotordiameterns halva längd.
Wh - energienhet som definieras som den ene gi som en effekt (ene giomvandling per tidsenhet) på en watt
omvandlar under loppet av en timme och motsvarar 3 600 wattsekunder (3 600 joule).
kWh = 1 kilowattimme = 1 000 wattimmar = 3 600 000 joule
MWh = 1 megawattimme = 1 000 kilowattimmar
GWh = 1 gigawattimme = 1 000 megawattimmar
TWh = 1 terawattimme = 1 000 gigawattimmar
ÖP - översiktsplan. En översiktsplan omfattar hela kommunen och är ett kommunövergripande strategiskt
planeringsinstrument som ger vägledning för hur mark- och vattenområden ska användas, utvecklas och
bevaras.
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Inledning
Vindbruksplanens innehåll och
huvudsakliga syfte
Vindbruksplanen för Vaggeryds kommun
är ett tillägg till kommunens översiktsplan
och ett led i kommunens översiktliga planering. Vindbruksplanens syfte är att utgöra ett kommunövergripande planeringsunderlag i form av en översiktlig känslighetsanalys för vindkraft i Vaggeryds kommun.
Analysen som bland annat gjorts mot bakgrund av den nationella vindkarteringen1
och i avvägning mellan i kommunen förekommande markanvändningsintressen,
natur- och kulturvärden, estetiska samt
landskapsbildmässiga värden har mynnat i
utpekandet av 32 potentiella vindbruksområden. Områdena kan komma att justeras inför antagandet av planen.
Planen återspeglar en rad aspekter som
bör beaktas inför etablering av vindkraftsanläggningar i Vaggeryds kommun och
kommer på så vis att underlätta ärendehanteringen för framtida vindkraftsärenden
i kommunen.
Bedömningar i vindbruksplanen grundar
sig i huvudsak på en översiktlig kartanalys. Mer detaljerade studier kommer att
krävas i varje enskilt vindkraftsärende och
ge information om den specifika platsens
lämplighet för vindkraft. Exempelvis
1

Energimyndigheten 2011

5

måste beräkningar avseende ljudalstring
och skuggpåvekan genomföras samt risker
för påverkan av skyddsvärda arter undersökas mer noggrant än vad som har varit
möjligt inom ramen för vindbruksplanen.
Kommunen tar inte ställning till militärens
intressen som inom stora delar av kommunen med all sannolikhet kommer vara en
avgörande faktor för möjligheten till att
etablera vindkraft.
De utpekade potentiella vindbruksområdena är avsedda att gälla för medelstora
och stora vindkraftsanläggningar, det vill
säga anmälnings- och tillståndspliktiga
vindkraftsanläggningar. Kommunen bedömer det som ej önskvärt och ställer sig restriktivt till etablering av anmälnings- och
tillståndspliktiga vindkraftverk utanför de
i vindbruksplanen utpekade potentiella
vindbruksområdena.
Miniverk och gårdsverk har i föreliggande
arbete inte behandlats. Generellt kan påverkan på omgivningen antas vara mindre
för miniverk och gårdsverk varför kommunen bedömer att dessa kan uppföras
även i områden som i denna plan inte pekats ut som potentiella vindbruksområden.

Nationella energipolitiska mål
Sveriges ambitioner om att bygga ut förnybar energi utgår ifrån de energipolitiska
målen till 2020 som finns inom EU. Enligt
ett av dessa ska Sverige 2020 uppnå minst
49 % förnybar energi. Riksdagen höjde
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ambitionen genom ett nationellt mål om
minst 50 % förnybar energi till 2020. Under 2012 passerade Sverige målgränsen
51 % förnybar energi i systemet. Sedan de
energipolitiska målen för 2020 togs har regeringen (Prop. 2017/18:228) föreslagit en
ambitionshöjning om att Sverige ska
uppnå 100 % förnybar elproduktion 2040.
Produktionen av olika energislag fördelade sig i Sverige 2016 enligt följande:
Energislag
cirka TWh Andel
Vattenkraft
62 40 %
Kärnkraft
61 40 %
Kraftvärme
9
6%
Industriell kraftvärme
6
4%
Vindkraft
16 10 %
Övrig värmekraft
0,02
Summa
154 100 %
Statistiken uppdateras kontinuerligt på
Energimyndighetens hemsida www.energimyndigheten.se och på Svenska Kraftnäts hemsida www.svk.se.
Riksdagen har sedan 2002 antagit en planeringsram för vindkraft enligt vilket
30 TWh (varav 10 TWh havsbaserade
verk) ska produceras år 2020. Ska planeringsramen nås krävs år 2020 en installation av cirka 2 gånger den år 2016 installerade effekten.
Planeringsramen om 30 TWh vindkraft är
att betrakta som ett politiskt ställningstagande och ett stöd i planeringen för kommuner, länsstyrelser och myndigheter.
Utbyggnaden av vindkraft i Sverige drivs i
dagsläget främst av incitamenten inom

elcertifikatsystemet, som har ett gemensamt mål med Norge om ytterligare 28,4
TWh förnybar elproduktion till 2020 jämfört med 2012. Sverige har dessutom som
mål
att öka den förnybara elproduktionen med
ytterligare 18 TWh till 2030. På grund av
de låga priserna på elcertifikat begränsas
utbyggnaden numera till de absolut lönsammaste och mest vindutsatta platserna i
Sverige.

Regionala mål
Sedan 2011 samverkar länets kommuner,
regionen, flera myndigheter, högskolan
och ett stort antal företag i Klimatrådet.
Ett av rådets mål är att åstadkomma en
energiomställning. Genom samverkan
önskar man att länet på ett kraftfullt och
effektivt sätt ska bidra till det nationella
klimatmålet och att Jönköpings län år
2050 ska vara ett plusenergilän till gagn
för medborgare och näringsliv i Jönköpings län. Visionen innebär att 9 TWh el
ska produceras i Jönköpings län genom
förnybar energi 2050.

Lokala mål
I Vaggeryd kommunens miljöprogram,
som antogs 2014-09-29 § 84, nämns att
kommunen ska sträva för en minskad klimatpåverkan.
Ett övergripande mål är att öka förnybar
energi som produceras och används i Vaggeryds kommun samt att bli fossilbränslefri.
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Som detaljerade mål anges att bidra till
etappmålet i länets klimat- och energistrategi genom att:
-

-

-

utsläppen av växthusgaser i Jönköpings län år 2020 ska vara 30% lägre
än år 1990.
det år 2020 finns solcells- och vindkraftsanläggningar som, tillsammans
med el från kraftvärme, gör att Jönköpings län till minst 50% är självförsörjande på el.
all energi för uppvärmning av bostäder
och lokaler är fossilbränslefri år 2020.
nästan alla tätorter har utbyggd fjärrvärme eller närvärme med enbart förnybar energi år 2020.

Bland annat anges följande åtgärdsförslag:
-

verka för ökad andel vindkraft med lokalt ägande.
utreda möjligheten att producera förnyelsebar energi.

MKB:ns bakgrund och syfte
Enligt 6 kap. miljöbalken 1998:808 (MB)
ska en miljöbedömning göras för de planer vars genomförande innebär en betydande miljöpåverkan. En översiktsplan
(ÖP) kan generellt antas medföra en betydande miljöpåverkan, ett tematiskt tillägg
till ÖP som en vindbruksplan likaså. Därför ska en miljöbedömning genomföras
för Vaggeryds kommuns vindbruksplan. I
en miljöbedömning ingår att upprätta en
miljökonsekvensbeskrivning (MKB).
Syftet med föreliggande MKB är att belysa de konsekvenser som kan förväntas
7

uppstå vid ett genomförande av vindbruksplanen. MKB:n kommer att ingå i
beslutsunderlaget för vindbruksplanens
antagande.
För att upptäcka eventuella brister i planförslaget och vid behov kunna justera
vindbruksplanens innehåll har arbetet med
MKB:n pågått parallellt med planprocessen.

MKB:ns innehåll och avgränsning
MKB:ns innehåll
Enligt MB 6 kap. ska MKB:n redovisa
den betydande miljöpåverkan som vid genomförandet av vindbruksplanen kan antas uppkomma med avseende på biologisk
mångfald, befolkning, människors hälsa,
djurliv, växtliv, mark, vatten, luft, klimatfaktorer, materiella tillgångar, landskap,
bebyggelse, forn- och kulturlämningar och
annat kulturarv. Miljöbalken anger vidare
att miljökonsekvenserna inte endast ska
beskrivas för planförslaget i sig utan även
för ett rimligt sidoalternativ och för ett
nollalternativ.
Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska förutom miljömässiga konsekvenser även de
samlade sociala och ekonomiska konsekvenserna redovisas.
Eftersom vindbruksplanens rekommendationer och ställningstaganden är av översiktlig karaktär så behandlas även de förväntade miljömässiga, sociala och ekonomiska konsekvenserna övergripande i
MKB:n.
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Konsekvenserna ska därför identifieras i
större detaljeringsgrad, än vad som är
möjligt inom ramen för vindkraftsplanen, i
samband med bygglovet respektive tillståndsansökan i varje enskilt vindkraftsärende.
MKB:ns avgränsning
En avgränsning beträffande MKB:ns innehåll, omfattning och detaljeringsgrad ska
enligt MB 6 kap. genomföras.
En bedömning av vad som bör belysas i
MKB:n har gjorts mot de aspekter som
nämns i miljöbalkens 6 kap. 12 §, samt de
råd angående miljöbedömningar av planer
och program som ges i ”Naturvårdsverkets handbok 2009:1” och plan- och bygglagen.
Muntligt samråd avseende Miljökonsekvensbeskrivningens avgränsning har hållits med länsstyrelsen, 2017-08-30.
Bedömningsgrunder har avgränsats till följande frågeställningar:

Motiveringen till efterföljande avgränsning av miljöaspekter är att dessa anses
vara mest intressanta med hänsyn till allmänhetens intressen.
-

Uppfylls vindbruksplanens syfte?
Beaktas hushållningsbestämmelserna
enligt Miljöbalkens 3 och 4 kap.?
Hur hanteras frågor avseende påverkan på landskapsbilden?
På vilket sätt påverkas för vindkraften
aktuella miljökvalitetsmål?
På vilket sätt påverkas aktuella miljökvalitetsnormer?

-

Vilka är de sociala och ekonomiska
konsekvenserna?

Läsanvisning
I de efterföljande avsnitten bedöms och
beskrivs både konsekvenser, eventuella åtgärder, ett rimligt sidoalternativ samt ett
nollalternativ med hänsyn till vindbruksplanens syfte och geografiska räckvidd.
Bedömningen av miljökonsekvenser inleds med en kort beskrivning av utgångspunkterna för de tre olika alternativen. För
att läsaren lättare ska kunna tolka och
jämföra de tre alternativen beskrivs inledningsvis vilka antaganden/scenarier som
utgåtts ifrån. Samtliga alternativ behandlas enligt de frågeställningar som är resultatet av avgränsningen.
Som tidigare nämnts är osäkerheten för
den framtida utvecklingen avseende vindkraftsfrågor stor, varför bedömningar och
slutsatser i denna MKB är generella antaganden och tolkningar.

De tre alternativen
Alternativ I: Huvudalternativet
Huvudalternativet innebär ett scenario enligt vindbruksplanens förnyade utställningshandling.
Vindkraftsplanen fungerar som ett kommuntäckande tematiskt planeringsunderlag som underlättar kommunens handläggning av vindkraftsärenden.
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Genom en översiktlig känslighetsanalys
av en rad i kommunen förekommande
markanvändningsintressen, natur- och kulturvärden har 32 potentiella vindbruksområden identifierats. Områdenas totala yta
motsvarar cirka 9 % av kommunens markoch vattenareal.
Enligt huvudalternativet ges tydliga signaler avseende var kommunen bedömer att
vindkraftverk efter ytterligare mer noggranna inventeringar och utredningar kan
komma till stånd och inom vilka områden
kommunen anser att en etablering av anmälnings- eller tillståndspliktiga vindkraftsanläggningar inte är önskvärt.
Genom huvudalternativet skapar Vaggeryds kommun goda förutsättningar att bidra till såväl regeringens nationella mål
för vindkraft som att uppnå Klimatrådets
mål för Jönköpings län om att bli ett Plusenergilän år 2050.

Alternativ II: Nollalternativet
Nollalternativet motsvarar utvecklingsförloppet vid avsaknad av en vindbruksplan
som beslutsunderlag.
Utan ett vägledande dokument som vindbruksplanen utgör kan två scenarier antas:
a-scenario: Vindkraftsetablering sker i
områden som i huvudsak är lämpliga ur
vindenergisynpunkt. Vindkraftverk möjliggörs inom mycket stora geografiska
områden, så att klimatmålen och i sin tur
indirekt en rad andra miljömål främjas.
Dock går helhetsbilden förlorad, vindbruksplaneringen sker ur ett kortsiktigt
9

perspektiv och andra intressen måste stå
tillbaka på grund av vindkraftsetableringar.
b-scenario: Vindkraftsaktörer söker sig
till andra kommuner då Vaggeryds kommun inte visat på de förutsättningar för
vindkraft som finns inom kommunen.
Handläggningen av vindkraftsärenden
drar ut på tiden, då varken handläggningsrutiner eller ett politiskt beslutsunderlag finns.
Nollalternativets a-scenario innebär inte
en optimal situation avseende hushållningsprincipen av markområden och främjandet av miljökvalitetsmålen. Detta med
hänsyn till att etableringen av vindkraftsanläggningar vid avsaknad av ett helhetstäckande underlagsmaterial riskerar att
hamna i konflikt såväl med motstående
markanvändningsintressen, natur- och kulturvärden som med miljökvalitetsmål.
Nollalternativets b-scenario innebär jämförelsevis ett sämre alternativ i kommunens strävan att bidra till såväl regeringens
nationella mål för vindkraft som att uppnå
Klimatrådets mål för Jönköpings län om
att bli ett Plusenergilän år 2050. Detta under antagandet att förbrukningen av fossila bränslen minskar för varje vindkraftverk som etableras.
Inom ramen för denna miljökonsekvensbeskrivning har kommunen valt att endast
gå närmare in på scenario a.
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Alternativ III: Sidoalternativ
Sidoalternativet innebär ett scenario där
samtliga områden som har ett minsta avstånd på 500 meter till befintliga bostäder
och som enligt miljöbalken inte är skyddade som riksintresse för kulturmiljövård,
Natura 2000, naturreservat eller vattenskyddsområde klassats som potentiella
vindbruksområden.
Bevarandevärden i geografiska områden
utanför riksintressena som till exempel besöksmål för turism och friluftslivet, landsbygdsområden i strandnära lägen (LIS) eller annan framtida markanvändning beaktas därmed inte i sidoalternativet.
Vidare antas att efterfrågan för etablering
av vindkraftverk i kommunen är omfattande och att kommunen ställer sig positiv
till etablering av såväl större vindkraftsanläggningar som enstaka verk i samtliga
potentiella vindbruksområden.

Miljökonsekvenser för
Alternativ I: Huvudalternativet
Uppfylls vindbruksplanens
syfte?
Enligt huvudalternativet redovisas till
vindkraften motstående intressen. En helhetsbild ges för de förutsättningar som
finns för vindkraft i kommunen.

vindkraft tar både nationella, regionala
och lokala intressen i beaktande. Hänsyn
tas till miljömässiga såväl som sociala och
ekonomiska aspekter.
Vissa bedömningsgrunder som exempelvis landskapsbildens värden är subjektiva
varför en risk för intressekonflikter, i form
av olika uppfattningar om landskapets
känslighet för vindkraft, inte kan uteslutas.
Vindbruksplanen fungerar som ett planeringsunderlag och gynnar en strukturerad
utbyggnad av vindkraft i kommunen.

Beaktas hushållningsbestämmelserna i MB 3 och 4 kap?
Syftet med hushållningsbestämmelserna
är att främja en hållbar utveckling genom
att användningen av mark, vatten och fysisk miljö i övrigt sker på ett sätt som
tryggar en från ekologisk, social, kulturell
och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning av mark och vatten.
Enligt hushållningsbestämmelserna ska
områden av riksintresse för naturvård, kulturmiljövård och friluftsliv skyddas mot
åtgärder som påtagligt kan skada natureller kulturmiljön.
I huvudalternativet pekas det inte ut några
potentiella vindbruksområden inom ovan
nämnda riksintresseområden samt redovisas med hänsyn till ekologiska, sociala
och kulturella aspekter bevarandevärda
områden/platser.

Kommunens ställningstaganden kring
vilka områden som har potential för
10
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Vindbruksplanen redogör tydligt inom
vilka geografiska områden kommunen anser att etablering av vindkraftverk är svårt
eller ej möjligt att förena med naturvärden, kulturmiljön eller andra markanvändningsintressen.
Eftersom rekommendationer och ställningstaganden i vindbruksplanen är av
övergripande karaktär är detaljstudier avseende eventuell påverkan på områden
som skyddas enligt hushållningsbestämmelserna i samband med lokaliseringen av
vindkraftverk i varje enskilt ärende av stor
vikt.

Hur hanteras frågor avseende
påverkan på landskapsbilden?
Kommunens olika landskapskaraktärer
bedöms skilja sig i sin tålighet för visuella
ingrepp som etablering av vindkraftverk
innebär. Vindbruksplanen tar i sina rekommendationer och riktlinjer hänsyn till
landskapstypernas fysiska skala, strukturer, ekologiska och kulturhistoriska
sammanhang och drar slutsatser avseende
områdens olika tålighet för visuella ingrepp.
Områden som är mindre än 30 ha pekas
inte ut som potentiella vindbruksområden.
Detta är ett indirekt ställningstagande i
önskan om att styra etableringen av vindkraftverk till en strukturerad utbyggnad
med gruppstationer snarare än att enstaka

2

FN:s klimatkonvention och Parisavtalets mål är
att den globala uppvärmningen inte ska överstiga
mer än 2 grader.
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verk etableras här och var. Landskapets
totala visuella påverkan bedöms nämligen
sett till installerad effekt som mindre för
gruppstationer än för enstaka verk.
Som tidigare nämnts är vindbruksplanen
av övergripande karaktär och bedömningar av landskapets tålighet sett till visuell påverkan subjektiva. Vindbruksplanen poängterar därför att visuella effekter
ska detaljstuderas för varje vindkraftsverk/gruppstation av verk med hjälp av
bildmontage och/eller filmanimering från
olika blickpunkter.

På vilket sätt påverkas de för
vindkraften aktuella miljökvalitetsmålen?
Enligt dagens kunskapsläge avseende klimatförändringar så bedöms vindkraftens
miljövinster globalt sett som mycket positiva. Lokalt betraktat innebär vindkraftverk dock ett ingrepp i landskapet och kan
medföra negativa konsekvenser.
Tydligast positiv påverkan kan huvudalternativet antas få på målet Begränsad klimatpåverkan som knyter an till de internationella klimatavtalen2.
Enligt schablonmässiga beräkningar i
vindbruksplanens sista kapitel möjliggör
de 32 utpekade potentiella
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vindbruksområdena sammanlagt en teoretisk utbyggnad av 0,37 TWh vindkraftsel/år.
Huvudalternativet kan vidare antas ge kumulativa positiva effekter på fler miljökvalitetsmål genom att en större andel
vindkraft som energikälla i ett långsiktigt
perspektiv bidrar till en minskad mängd
fossila utsläpp.
Nedan ges två exempel på indirekt positiv
påverkan av att fossila utsläpp minskas;
1. Försurning av mark och vatten beror
bland annat på surt regn som orsakas
av utsläpp av svavelhaltiga föroreningar som återfinns i vissa typer av
fossila bränslen. Minskade fossila utsläpp leder därför indirekt till minskad
försurning av sjöar och vattendrag.
2. Klimatförändringarna påverkar biologisk mångfald och ekosystemtjänster
direkt genom förändrad temperatur, nederbörd och isförhållanden. Detta förväntas orsaka förändringar av arters utbredningsmönster, inbördes konkurrensförhållanden och populationsstorlekar samt risk för att arter dör ut.3 Minskade utsläpp av fossila föroreningar
kan därför indirekt minska påverkan på
den biologiska mångfalden, orsakade
av klimatförändringar.
I följande avsnitt behandlas direkta konsekvenser för miljökvalitetsmålen Giftfri
miljö, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap, God bebyggd miljö samt Ett rikt

3

växt- och djurliv. Indirekta positiva effekter på dessa mål enligt tidigare resonemang kommer inte att beskrivas ytterligare, men bör finnas i åtanke vid bedömning av påverkan på målen.
Giftfri miljö
”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.”
Driften av vindkraftverk kräver kylsystem, som kan innehålla glykol, samt
smörjfett, smörj- och hydrauloljor. Mängden oljor och kylvätska varierar på vindkraftverkets storlek och modell.
Tillstånd/bygglov bör endast ges till verk
som är konstruerade på ett sätt som garanterar att eventuella oljeläckage etc. automatisk kan fångas upp utan att marken i
anslutning till anläggningen förorenas.
Frågan om tänkbara risker för oljeläckage,
t.ex. i samband med byte av transformatorolja i ställverket, samt förslag på åtgärdsplan vid inträffad olycka har inte utretts i vindbruksplanen men bör redovisas
för varje enskilt vindkraftärende.

Regeringens proposition 2013/14:141.
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Levande sjöar och vattendrag
”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.”

anläggningen i fråga är förenlig med
strandskyddets syften och om det finns
särskilda skäl för att kunna medge dispens. Vindbruksplanen anger att vindkraftverk generellt inte bör placeras inom
strandskyddsområden, samt att eventuella
väg- och kabeldragningar bör förläggas
utanför strandskyddsområden där så är
möjligt.

I samarbete med Vattenmyndigheterna
och länsstyrelsen har 55 vattenförekomster pekats ut inom Vaggeryds kommun (se
vindbruksplanen, avsnitt om Vattenförekomster).

Vindkraftverket, dess fundament samt
kablifiering och vägbyggen i samband
med etablering av vindkraftverk, kan leda
till fragmentering av landskapet, skapa
barriäreffekter och påverka vatten och
dess närmiljö, exempelvis genom habitatförluster, förändringar i flödesmönster,

Fem områden i Vaggeryds kommun har
pekats ut som värdefulla vatten, med syfte
att skydda vattenanknutna natur- och kulturmiljöer enligt miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag.
Sjöar och vattendrag i kommunen har ett
generellt strandskydd på 100 meter från
strandlinjen.
Enligt huvudalternativet ska hänsyn tas till
samtliga yt- och grundvattenförekomster,
oavsett ifall dessa nämns särskilt i VISS
eller är skyddade som fiskevårdsområde.
Vindbruksplanen anger även att det ska
hållas ett respektavstånd på 1 000 meter
till strandkant i värdefulla vattenområden.
Strandskyddet i sig utgör inte ett absolut
hinder mot vindkraftsetableringar och vid
identifiering av potentiella vindbruksområden har strandskyddsområden inte tagits
bort. Bedömningar ska göras i varje enskild vindkraftsprövning huruvida
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Att förankra och grundlägga fundament
och tillfartsvägar i moss- och sankmarker
kan ställa högre krav på utförandet, då
grundläggningen troligen behöver göras
djupare och mer omfattande. Riskerna vid
ett eventuellt läckage kan i dessa områden
också öka, eftersom eventuella miljöfarliga ämnen kan spridas snabbare och över
ett större område genom rörligt vatten.
Anläggningen av framförallt tillfartsvägar
kan påverka vattnets flödesmönster, vilket
behöver studeras mer i detalj i respektive
vindkraftsprövning.
Myllrande våtmarker
”Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras
för framtiden.”
I Vaggeryds kommun finns ett stort antal
våtmarker, varav flera har ett mycket stort
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naturvärde. Store Mosse är en av länets tre
myrmarker som ingår i Sveriges nationella
myrskyddsplan. Myrskyddsplanens syfte
är att uppfylla miljökvalitetsmålet och ge
myrarna ett värdefullt skydd. Våtmarker
är generellt värdefulla för fåglar och fladdermöss, vilket gör att de bör undantas
från vindkraftsetableringar.
Våtmarker har inte undantagits från potentiella vindbruksområden men vindbruksplanen anger att hänsyn till dessa ska tas i
varje enskilt ärende i samband med prövning enligt PBL och miljöbalken.
Levande skogar
”Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt
som den biologiska mångfalden bevaras
samt kulturmiljövärden och sociala värden
värnas.”
Vaggeryds kommun, vars totala vattenoch landareal är cirka 85 815 ha, utgörs
till stor del av produktiv skogsmark.
Skogsbruket i Vaggeryds kommun är
framförallt inriktad på barrskog. Lövbestånd förekommer övervägande i anslutning till odlingsmarker och bebyggelse.
Enligt Länsstyrelsens planeringsunderlag
har det identifierats förekomst av skyddsvärda träd såsom jätteträd över stora delar
av kommunen.
Vindbruksplanens ställningstagande är generellt att storskaliga produktionsskogar
kan vara lämpliga för exploatering av
vindkraftverk. Detta p.g.a. att det

4

förekommer vidsträckta obebyggda områden där vindkraftens intressen jämförelsevis med andra områden inte i lika stor utsträckning riskerar att hamna i konflikt
med exempelvis boende.
Dock sammanfaller stora vidsträckta
skogsområden i Vaggeryds kommun bl.a.
med högriskområden för fåglar, s.k. stora
opåverkade4 och ostörda (buller) områden.
Till de av länsstyrelsen schematiskt utpekade ostörda områdena har det vid identifieringen av potentiella vindbruksområden
inte tagits någon hänsyn. Medan dessa i
vindbruksplanen bedöms som generellt
extra känsliga för vindkraft anser Vaggeryds kommun att det tysta opåverkade området som har en lägre exploateringsgrad
är värd att bevara samt att bevarandet av
områdets karaktär är svårt att förena med
exploatering av vindkraft. Områdets värden ligger i att det är vildmarkslikt och
glest befolkat. Potentiella vindbruksområden har därför inte pekats ut inom det
stora opåverkade området.
De i vindbruksplanen utpekade potentiella
vindbruksområdena berör inga skogsområden som för närvarande har pekats ut
som naturreservat eller Natura 2000-områden.
Skyddsvärda träd har inte undantagits vid
utpekandet av potentiella vindbruksområden i kommunen, heller inte naturminnen
eller biotopskydd. I vindbruksplanen
anges att detaljlokaliseringen av vindkraftverk bl.a. måste ske med hänsyn till

3 kap. 2 § MB
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biotopskyddsområden och naturminnen
samt att etablering av vindkraftverk generellt inte är önskvärt inom dessa områden.
Kommunen bedömer att en samordning,
under förutsättning av en noggrann detaljlokalisering, kan vara möjligt i vissa fall.
Ett rikt odlingslandskap
”Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och
livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och
kulturmiljövärdena bevaras och stärks.”
Förekomsten av kultur- och odlingslandskap som i Brattenborgsområdet är sällsynta i Vaggeryds kommun. Enligt huvudalternativet anges därför att etablering av
vindkraftverk inte är önskvärt inom kommunens kultur- och odlingslandskap. En
generell bedömning är att såväl det storskaliga som det mer mosaikartade odlingslandskapet i Vaggeryds kommun, av
landskapsbildsmässiga skäl, är mindre
lämpad för etablering av vindkraftverk än
kommunens storskaliga skogsområden.
Potentiella vindbruksområden har inte pekats ut inom riksintresseområden för kulturmiljövård. Men kulturmiljövärden kan
påverkas visuellt, även om vindkraftsanläggningar placeras utanför intresseområdena.
Vindbruksplanen anger att det är av särskild vikt att visuella effekter detaljstuderas för varje enskilt verk med hjälp av

5

Kreotop = konstruerad naturvårdsbiotop i liten
skala.
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bildmontage/filmanimering från olika
blickpunkter. En viktig utgångspunkt är
vid detta hur/var människor vistas och färdas i området.
Placering av vindkraftverk i närheten av
fornlämningar kan kräva tillstånd enligt
kulturmiljölagen. Vid planering för vindkraftverk bör därför kontakt tas med länsstyrelsen kulturmiljöenhet.
I sin skrift ”Vindkraft i slättlandskapet”
beskriver Jordbruksverket att och hur den
biologiska mångfalden kan gynnas genom
anläggning av kreotoper5 i anslutning till
vindkraftverk. Detta är inget vindbruksplanen gott närmare in på.
God bebyggd miljö
”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö
ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö
samt medverka till en lokal och global god
miljö. Natur- och kulturvärden ska tas tillvara och utvecklas.
Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat
sätt och så att en långsiktig god hushållning med mark, vatten och andra resurser
främjas.”
En långsiktig god och hållbar samhällsutveckling kan generellt bedömas att främjas om andelen förnyelsebar energi ökar
och förbrukningen av fossila bränslen
minskar. Sett till vindkraft måste dock en
rad aspekter beaktas för att styra etableringen av vindkraft till de bäst lämpade
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platserna såväl sett till människors livsmiljö som sett till natur- och kulturvärden.

fritidshus måste beaktas i varje enskilt
vindkraftsärende.

Vaggeryds kommun har cirka 13 750 invånare. Boende i kommunen har överlag
tillgång till en god boendemiljö med närhet till skog och vatten. Det finns flera
större områden som erbjuder ostörd rekreation.

Ett rikt växt- och djurliv
”Den biologiska mångfalden ska bevaras
och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas
livsmiljöer 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.”

Eftersom etablering av vindkraftverk ger
upphov till ljudemission har vid utpekandet av potentiella vindbruksområden följande respektavstånd använts:
Minst 4 gånger den totala vindkraftverkshöjden till bostadsbebyggelse och minst
700 meter till såväl bostads- som övrig bebyggelse, minst 2 000 meter till tätorterna
Vaggeryd och Skillingaryd, 1 500 meter
till Hok, Klevshult, Bondstorp och Yxenhaga, minst 1 500 meter till övriga områden som är detaljplanelagda för bostäder
samt minst 1 000 meter till kyrkor. Buffring med 1 500 meter sker dessutom till
sjöar och vattendrag som i kommunens
översiktsplan pekats ut som LIS-områden.
Vidare anges att Naturvårdsverkets rekommendationer och rättspraxis om att
40 dB(A) ekvivalent ljudnivå Leq vid bostäder utomhus inte ska överskridas. I
praktiken innebär det att ett lämpligt minimiavstånd till byggnader kan variera beroende på markbeskaffenhet, typ och antal
verk. Praxis i domstol avseende högsta
tillåtna ljudnivå vid bostäder och

I Vaggeryds kommun finns en nationalpark, riksintresseområden för naturvård,
riksintresseområden för kulturmiljövård,
Natura 2000-områden, naturreservat samt
högriskområden för fåglar, generella biotopskyddsområden, naturminnen, strandskyddsområden, värdefulla vatten, särskilt
skyddsvärda träd m.m.6
Vid identifiering av vindbruksplanens 32
potentiella vindbruksområden har flertalet
av ovan nämnda områden undantagits.
Vindbruksplanen anger dessutom att
lämpliga respektavstånd kan bli aktuella
och att dessa ska bedömas utifrån det
skyddade områdets specifika bevarandevärden i varje enskilt vindkraftsärende.
Generella biotopskyddsområden, naturminnen och särskilt skyddsvärda träd
tar vindbruksplanen dock inte hänsyn till,
eftersom dessa oftast utgör mindre

6

Hur de potentiella vindbruksområdena tagits
fram se vindbruksplanens sida 7-11.
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avgränsade ytor. Vindbruksplanens ställningstagande är att hänsyn till naturminnen och de generella biotopskyddsområdena ska tas vid detaljlokaliseringen.
Flera av de potentiella vindbruksområdena
berörs av områden som av länsstyrelsen
och Vaggeryds ornitologiska förening pekats ut som högriskområden för fåglar.
Kända fladdermuslokaler tar planen heller
ingen hänsyn till. Fragmentering av arters
habitat samt skapande av barriäreffekter
riskeras vid etablering av vindkraftverk.
Etableringar bör utformas för att i största
möjliga mån undvika detta. Viktiga spridningskorridorer för flora och fauna bör säkerställas i utredning innan exploatering.
Vindbruksplanen poängterar att aktuella
rön och rekommendationer från expertis
ska implementeras avseende fågelfauna
och fladdermöss i samtliga områden som i
framtiden är aktuella för etablering av
vindkraft. Vidare görs ställningstagandet
att vindkraftsverk inte ska komma till
stånd inom flyttstråk, häcknings- eller födosöksområden av särskilt hotade arter.
Särskild inventering och lokaliseringsprövning avseende fågelliv och fladdermöss kan därmed bli avgörande i samtliga
utpekade vindbruksområden i framtida beslut ifall vindkraftsetableringar får komma
till stånd eller ej. Vidare anger vindbruksplanen att respektavstånd till fåglars
jakt/födosöks-, rast- eller

7

Ljudkvalitet i natur- och kulturmiljöer, God ljudmiljö, mer än bara frihet från buller, rapport 5709,
Naturvårdsverket, maj 2007.
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häckningsområden kan bli aktuella inom
de utpekade vindbruksområdena.
I Vaggeryds kommun finns flera områden
som av länsstyrelsen i en schematisk GISstudie bedömts som ostörda områden i avseende på bullerpåverkan. Dessa sammanfaller med flera av de i vindbruksplanen
utpekade potentiella vindbruksområdena.
Det kan antas att det inom dessa områden
återfinns tysta områden enligt Naturvårdsverkets definitioner.7 Det kan därför i sin
tur ifrågasättas huruvida etablering av
ljudalstrande anläggningar som vindkraftverk går att förena med de ostörda områdena. Frågan bör från fall till fall belysas i
varje enskilt vindkraftsärende.
Avseende det av kommunen utpekade
stora opåverkade området, som pekats ut i
gällande översiktsplan, står kommunen
fast vid sitt tidigare ställningstagande om
att områdets vildmarkskaraktär är värt att
bevaras samt att bevarandet av områdets
karaktär är svårt att förena med exploatering av vindkraft. Potentiella vindbruksområden har därför inte pekats ut inom det
stora opåverkade området.
Under förutsättning att;
-

hänsyn tas till växt- och djurlivet vid
val av plats för vindkraftsanläggningar och
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-

etableringen av vindkraftverk innebär
en minskad användning av fossila
bränslen;
görs bedömningen att planens kumulativa
effekter leder till en positiv påverkan på
den biologiska mångfalden.

ligger i anslutning till vattenförekomster.
Vindbruksplanen poängterar vidare att
hänsyn ska tas till samtliga yt- och grundvattenförekomster, oavsett om dessa
nämns särskilt i VISS8 eller är skyddade
fiskevårdsområden.

På vilket sätt påverkar vind-

MKN för fisk- och musselvatten (SFS
2001:554) är inte aktuella i Vaggeryds
kommun.

kraften miljökvalitetsnormer
och riktvärden?
Slutsatser om i vilken utsträckning ett genomförande av Vaggeryds vindbruksplan
påverkar miljökvalitetsnormer (MKN) enligt 5 kap. miljöbalken kan endast uppskattas.
Generellt kan antas att etablering av vindkraftverk har en positiv påverkan på MKN
för utomhusluft (SFS 2016:831) och även
indirekt på MKN för vattenförekomster
(SFS 2004:660). Detta under antagandet
att etablering av vindkraftverk innebär en
minskad användning av fossila bränslen.
Anläggningsarbeten av vindkraftverkens
fundament såsom kabel- och vägdragningar kan å andra sidan innebära viss påverkan på lokala vattenförekomster. Bedömning görs att MKN för vattenförekomster inte kommer att överskridas om
hänsyn till vattenmiljöer tas vid planering,
projektering och anläggningsarbeten. En
mer detaljerad utredning av påverkan på
vattenförekomster ska dock göras i de fall
de framtida vindkraftsanläggningarna

MKN för omgivningsbuller (2004:675)
avser större kommuner än Vaggeryds
kommun, d.v.s. kommuner med över
100 000 invånare. Men det kan i detta
sammanhang nämnas att vindbruksplanen
i enlighet med det som är rättspraxis i
svensk domstol idag anger att ekvivalent
ljudnivå 40 dB(A) inte får överstigas vid
bostäder utomhus.

Vilka är de sociala och ekonomiska konsekvenserna?
Med Vaggeryds vindbruksplan som beslutsunderlag bedöms hanteringen av inkommande vindkraftsärenden kunna ske
effektivare. Avvägning mellan motstående
intressen underlättas och risken för intressekonflikter orsakat av ”felplacerade”
vindkraftverk minskas. Sammantaget innebär detta en minskad risk för överklaganden, minskad tidsåtgång och därmed
minskad kostnad för handläggning av inkommande ärenden.

8

VattenInformationsSystemSverige, se
http://viss.lansstyrelsen.se/
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Vindbruksplanen bedöms som ett bra
verktyg för att tillgodose allmänna intressen. Detta dels eftersom planen grundar
sig på ett omfattande analysarbete över de
i kommunen förekommande intressen och
bevarandevärden och dels för att rekommendationer och ställningstaganden har
samråtts med allmänheten under planens
samråds- och utställningstid.
För etablering av vindkraftverk krävs
höga investeringskostnader. Ett generellt
antagande kan göras att i huvudsak större
vindkraftsaktörer kommer ha nödvändiga
medel för investering i vindkraftsprojekt i
Vaggeryds kommun.
Vindkraften kan komma att utgöra en extra inkomstkälla till markägare som i regel
erhåller ekonomisk kompensation vid
byggnation av vindkraftverk. En ytterligare positiv effekt är ifall boende i Vaggeryds kommun erbjuds möjlighet till delägarskap i framtida vindkraftverk samt i
fall principen för s.k. bygdepeng implementeras.
Det går dock trots noggranna analysarbeten i vindbruksplanen ej att bortse ifrån
att vindkraftsanläggningar har en visuell
påverkan på omgivande landskap och att
de beroende på markens och vegetationens beskaffenhet kan upplevas som störande för boende på relativt långa avstånd.
Enskilda intressen och verksamheter kan
påverkas negativt, varför ett samrådsförfarande där berörda har möjlighet att lämna
synpunkter måste genomföras i varje enskilt ärende.
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I Huvudalternativets scenario tas hänsyn
till bland annat turism och landskapsbilden, vilket kommer att minska risken för
eller i alla fall mildra eventuella negativa
konsekvenserna som vindkraftverk beroende på sin detaljlokalisering kan ha på
dessa värden – såväl rent fysiskt i områdena som visuellt utanför områdena.
Totalförsvarets intressen har inte tagits i
beräkning i huvudalternativet men kommer att tas med vid prövning i varje enskilt ärende.
I huvudalternativet antas att fler vindkraftverk tas i bruk vilket kommer att ge en
märkbar minskad användning av fossila
bränslen. Detta leder också till, som tidigare nämnts, att ett flertal av Sveriges miljökvalitetsmål främjas. I ett större perspektiv kan därför sägas att exploatering
av vindkraftverk gynnar våra ekosystem
och därmed så kallade ekosystemtjänster.
Ekosystemtjänster är naturliga processer
som bidrar till människans välbefinnande
och fortlevnad. Exempel kopplade till
vindkraftens positiva miljöeffekter är frisk
luft och rent vatten.

Miljökonsekvenser för
Alternativ II: Nollalternativet
För nollalternativet är flera utvecklingsalternativ tänkbara. I efterföljande avsnitt
kommer scenario a att beskrivas.
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Uppfylls vindbruksplanens
syfte?
Vindkraftsaktörer söker sig till platserna
med bäst vindenergi. Anmälningspliktiga
ärenden hanteras som ett bygglovsärende.
För vindkraftsanläggningar som anses
medföra en betydande miljöpåverkan
måste en MKB upprättas. På så vis kommer placeringsalternativ på alltför olämpliga platser sållas bort.
Nationella och regionala intressen kan antas bli tillgodosedda. Men övriga allmänna
och enskilda intressen riskerar att hamna i
skymundan då det finns en överhängande
risk att ekonomiska och politiska intressen
blir styrande och helhetsbilden går förlorad.
I jämförelse med huvudalternativet bedöms risken för uppkomst av intressekonflikter som betydligt större då inget politiskt förankrat beslutsunderlag finns.

Beaktas hushållningsbestämmelserna enligt MB 3 och 4 kap?
Trots avsaknad av en samlad information
över förekomsten av motstående markanvändningsintressen, kulturhistoriskt intressanta platser och naturområdens bevarandevärden m.m. kommer hänsyn till hushållningsbestämmelserna ske i prövningsprocesserna enligt PBL och MB. Men risken för att avsaknaden av helhetsbilden leder till sämre beslut avseende verkens detaljlokalisering är i jämförelse till huvudalternativet större.

Då vindbruksplaneringen sker utan helhetssyn kan verk tänkas bli jämt spridda
över kommunen istället för att koncentreras till de i planen utpekade potentiella
vindbruksområdena. Risken för att hushållningsbestämmelserna enligt 3 och
4 kap. MB inte uppfylls är större för nollalternativet än för huvudalternativet. Nollalternativet bedöms inte som önskvärt.

Hur hanteras frågor avseende
påverkan på landskapsbilden?
Visuella effekter detaljstuderas i samband
med anmälnings- eller tillståndsprocessen
för varje enskilt verk med hjälp av bildmontage/filmanimering från olika blickpunkter.
Då vindbruksplaneringen sker utan helhetssyn kan verk tänkas bli jämt spridda
över kommunen istället för att koncentreras till de i planen utpekade områdena.
En spridd utbyggnad, med många enstaka
verk jämt spridda över kommunens yta,
bedöms som en större visuell påverkan på
landskapsbilden jämfört med samma antal
verk koncentrerade till ett fåtal områden.

På vilket sätt påverkas de för
vindkraften aktuella miljökvalitetsmålen?
Vid antagandet att avsaknaden av vindkraftsplanen leder till att ekonomiska och
politiska intressen hamnar i fokus på bekostnad av andra markanvändningsintressen, bevarandevärda kultur- och
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naturmiljöer och allmänhetens intressen
riskerar miljökvalitetsmålen lokalt sett att
påverkas i negativ mening.
En avsaknad av den helhetsbild som huvudalternativet tillhandahåller riskerar att
leda till ett jämförelsevis ”kortare steg” i
närmandet mot Sveriges 16 nationella miljökvalitetsmål.
Antagandet att handläggningen av vindkraftsärenden i nollalternativets scenario a
leder till mindre genomtänkta och långsiktigt mindre hållbara placeringar av vindkraftsverk är endast en hypotes. Det kan
även vara så att kommunen även i nollalternativet värnar om t.ex. natursköna områden som anses vara värdefulla för turistnäringen. Hur vindkraftsfrågor enligt nollalternativet skulle handläggas i Vaggeryds kommun kan därför inte förutsägas.
Generellt kan dock antas att nollalternativet saknar den planering och utredning
som i huvudalternativet gjorts för att hitta
de ur miljösynpunkt ”minst känsliga” placeringsalternativen för vindkraft i kommunen.

Vilka är de sociala och ekonomiska konsekvenserna?
Risken för att intressekonflikter uppstår
mellan vindkraftsintressen och motstående
intressen bedöms som stor vid avsaknad
av ett kommuntäckande beslutsunderlag
som vindbruksplanen utgör.
Nollalternativet anses medföra en risk för
att vindkraftverk kommer att etableras i
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områden/på platser där som direkt följd
rekreations- och friluftsvärden minskar.
En negativ social effekt som i sin tur kan
bli kännbar för turistnäringen.

Miljökonsekvenser för
Alternativ III: Sidoalternativet
Uppfylls vindbruksplanens
syfte?
Potentiella vindbruksområden identifieras
enligt de bestämmelser som måste följas
enligt lag. Allmänna och enskilda intressen beaktas endast i den utsträckning som
lagen föreskriver.
Planen utgör ett beslutsunderlag som är
enkelt att följa, då den ger tydliga direktiv
om vilka områden som anses ha potential
för vindkraftverk och var etablering av
vindkraftverk inte är möjligt.
Vindbruksplanens syfte enligt huvudalternativet tillgodoses inte, eftersom värden
utanför lagligt skyddade områden inte beaktas.

Beaktas hushållningsbestämmelserna enligt MB 3 och 4 kap?
Scenariot enligt sidoalternativet bedöms
leda till en högre produktion av förnyelsebar energi i jämförelse med huvudalternativet, eftersom fler områden är identifierade som potentiella områden, vilket i sin
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tur har kumulativa effekter som gynnar utvecklingen av ett långsiktigt hållbart samhälle. Men risken för att avsaknaden av
helhetsbilden leder till sämre beslut avseende verkens detaljlokalisering är i jämförelse till huvudalternativet större.
Eftersom fler och större arealer pekas ut
som potentiella vindbruksområden och
vindbruksplaneringen sker utan helhetssyn
kan vindkraftverk jämfört med huvudalternativet tänkas bli mer spridda över
kommunen. Risken för att hushållningsbestämmelserna enligt 3 och 4 kap. MB inte
uppfylls är därför större för sidoalternativet än för huvudalternativet. Sidoalternativet bedöms inte som önskvärt.

Hur hanteras frågor avseende
påverkan på landskapsbilden?
Visuella effekter detaljstuderas i samband
med anmälnings- eller tillståndsprocessen
för varje enskilt verk med hjälp av bildmontage/filmanimering från olika blickpunkter.
Fler områden har pekats ut som potentiella
vindbruksområden än i huvudalternativet.
Detta leder till en jämförelsevis mer
spridd utbyggnad, där vindkraftverken i
större utsträckning är spridda över kommunens yta – med en jämförelsevis totalt
sett större visuell påverkan på landskapsbilden som följd.

På vilket sätt påverkas de för
vindkraften aktuella miljökvalitetsmålen?
För sidoalternativet görs avseende påverkan på, för vindkraften aktuella, miljökvalitetsmål globalt sett samma bedömning
som för huvudalternativet: Mindre förbrukning av fossila bränsle innebär
mindre utsläpp av förorenande ämnen
samt en minskad klimatpåverkan och i sin
tur större miljövinster ur ett globalt perspektiv.
Lokalt sett bedöms dock risken för att miljökvalitetsmålen Levande skogar, Levande sjöar och vattendrag, Ett rikt odlingslandskap, God bebyggd miljö samt
Ett rikt växt- och djurliv kommer att påverkas negativt vara större för sidoalternativet än för huvudalternativet. Detta eftersom fler potentiella vindbruksområden
pekas ut och sidoalternativet inte föregåtts
av samma kartanalys som gjorts för huvudalternativet.
Vidare kan nämnas att antalet områden,
sett till hela kommunen, som påverkas av
ljudemission från vindkraftverk kan förväntas bli större jämfört med huvudalternativet. Vindkraftverk kan nämligen enligt
sidoalternativet sammantaget placeras på
fler och större arealer i stället för att koncentreras till färre områden.

Vilka är de sociala och ekonomiska konsekvenserna?
Sidoalternativet anses, precis som nollalternativet, medföra en risk för att
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vindkraftverk kommer att etableras på ett
sätt så att en rad olika bevarandevärden
som uppmärksammats i huvudalternativet
går förlorade. Rekreations- och friluftsvärden i kommunen lär minska som en direkt
följd av en ej genomtänkt detaljlokalisering av vindkraftsanläggningar. En negativ social effekt som i sin tur kan bli
kännbar inom turistnäringen.

Uppföljning och övervakning av

Då ingen hänsyn tas till allmänna eller enskilda intressen kan det antas att andelen
överklaganden på föreslagna vindkraftverk ökar och att bygglovs- och tillståndsprocessen på så vis försvåras.

Historiskt sett har förändringar i lagstiftningen skett avseende vindkraftsfrågor.
Även i framtiden kan det antas att förutsättningarna för vindkraft kommer att förändras på grund av till exempel teknikens
utveckling och nya lagar. Därför är en
långsiktig och till vindbruksplanen återkopplande uppföljning av vindkraftens utveckling i kommunen önskvärd.

Slutsats
Vid ett jämförande av konsekvenser för
huvudalternativet, nollalternativet och sidoalternativet bedöms huvudalternativet
för vindbruksplanen vara det alternativ
som är mest önskvärt ur miljösynpunkt såväl som med hänsyn till sociala och ekonomiska aspekter.
I sammanhanget bör poängteras att etablering av vindkraft i allmänhet medger
många möjliga utvecklingsscenarier och
att en detaljerad framtidsprognos över hur
utvecklingen kommer te sig inte är möjlig.
Så är även fallet för de tre alternativen
som valts för Vaggeryds kommun. Scenariotekniken visar dock att vindbruksplanens huvudalternativ jämförelsevis medför fler fördelar i strävan mot en långsiktig
samhällsplanering.

den betydande miljöpåverkan
Enligt MB 6 kap. 18 § har kommunen ett
ekonomiskt ansvar för uppföljning och
eventuella åtgärder av planer och program
som kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Så är även fallet för vindbruksplanen för Vaggeryds kommun.

Uppföljningen av vindbruksplanen sammanfaller med ordinarie översyn av kommunens översiktsplan och ska liksom den
aktualitetsförklaras varje mandatperiod.

Icke-teknisk sammanfattning
Vindbruksplanen för Vaggeryds kommun
är ett tematiskt tillägg till kommunens
översiktsplan och därmed ett led i kommunens översiktliga planering. Vindbruksplanen lyfter på ett tydligt sätt fram
vilka områden kommunen finner lämpade
för en framtida vindkraftsexploatering.
Ianspråktagande av mark för etablering av
vindkraftsanläggningar kan medföra risker
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för negativ miljöpåverkan på exempelvis
den biologiska mångfalden, rekreationsområden eller kulturmiljön.

behandlas miljökonsekvenserna i vindbruksplanens miljökonsekvensbeskrivning
övergripande.

För att förebygga en negativ miljöpåverkan redovisar vindbruksplanen en helhetsbild över de specifika aspekter som bör
beaktas inför etablering av vindkraftsanläggningar i Vaggeryds kommun. Planen
kommer på så vis att underlätta ärendehanteringen för framtida vindkraftsärenden i kommunen.

Tre alternativa utvecklingsscenarier, huvudalternativet, nollalternativet och sidoalternativet, beskrivs med hjälp av följande frågeställningar:

Enligt MB 6 kap. ska en miljökonsekvensbeskrivning upprättas som beskriver den
betydande miljöpåverkan som kan antas
uppkomma med avseende på bland annat
biologisk mångfald, befolkning, människors hälsa, djur- och växtliv, klimatfaktorer, landskap, bebyggelse, forn- och kulturlämningar. Miljökonsekvensbeskrivningen ska främst fokusera på påtagliga
miljökonsekvenser.
På grund av storleken bedöms etablering
av tillståndspliktiga vindkraftsanläggningar generellt ha en påtaglig påverkan
på landskapsbilden. Även påverkan på ett
verks omedelbara närmiljö kan bedömas
som påtaglig ifall verket exempelvis berör
ett biotopskyddsområde.9
Eftersom vindbruksplanen är av övergripande karaktär, och konsekvenser avseende vindkraftverkens detaljlokalisering
bättre kan identifieras i samband med tillståndsansökan av framtida vindkraftverk,

-

-

-

Uppfylls vindbruksplanens syfte?
Beaktas hushållningsbestämmelserna
enligt Miljöbalkens 3 och 4 kap.?
Hur hanteras frågor avseende påverkan på landskapsbilden?
På vilket sätt påverkas de för vindbruksplanen relevanta nationella miljökvalitetsmålen?
På vilket sätt påverkas för vindbruksplanen relevanta miljökvalitetsnormer?
Vilka är de sociala och ekonomiska
konsekvenserna?

Den framtida utvecklingen avseende hur
stort intresset för nyttjande av vindenergi i
Vaggeryds kommun kommer att vara, hur
inkommande vindkraftsärenden kommer
att hanteras och hur lokalisering och utformning av vindkraftsanläggningar kommer att ske kan inte förutspås.
Med hjälp av den scenarioteknik som använts i denna miljökonsekvensbeskrivning
tydliggörs dock vindbruksplanens betydelse som beslutsunderlag, och då framförallt genom en process i linje med miljökonsekvensbeskrivningens huvudalternativ. Det starkaste argumentet för detta är

9

Biotopskyddsområde är en form av områdesskydd.
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att helhetsbilden med de andra alternativen annars riskerar att gå förlorad och lokaliseringen av vindkraftverk i så fall kan
hamna i konflikt med till vindkraften motstående intressen.
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175

!

!

sle

ka

!

2

!
!

!

nd

!

!

Ö Rockne

gla

!

00

!

!

!

!

Flygfält
Kittlakull

Hö

!

!

!

!

!

Fruegölen

Naturreservat

Björkholmen

Stavamossen

!

Sköldsbosjön
187

185

200
!

Brunnstorpsmossen

!

!

180

!

Krokek

Lövfällan

!

!

!

Fågelskyddsområde

!

!

Storrocknen

!

4
km

!

3

Molyckan

Fagerhult

!

!

!
!

!

!
!
!

!
!

!

!

!
!

Ågård

n

!

!

!

2

177

!

!

!

!

!

Ängsrocknen

167

!

!

!

!

!

Fågeltorn

30

!

!
!

!

Sörö
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!

n

!

!

!

Tyngel

!

!
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ebä

!

!

Nygård

!

164

!

!

Fällemossen

Kvarnfallet

Bjällebosjön
238

!

!

!

Jättö

!

Kävsjön
!

!

Långegölen

!

190

1

Fläs

!

!

Metallind.
MetallTörestorps göl
ind.
!

!

!

!

Fågeltorn

!

!

!

!

!

200

Törestorp

!

!

!

!

!

!

!

!

Hagshult
Knutsmossen
Nygård

Hä

Myrebo

!

n
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177

!

!

Ekeberg

ke
bäc

Nain
Hagshultagölen

!

!

!

Svanakullen Fårakullen

!

Håkanstorp

Målen

!

!

Västermarkens
naturreservat

Strömmen

0

Reningsv.

Återvinningsanl.

!

!

Packholmen

!
!

L. Åkerhult

222

175

!

!

!

Sörgården

Packebo
171

Nabben

Torrmyra

!

!
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!
!

!

!

!

!

Rosenlund

!
!

!

!

!

Järnboda

Getahålorna

!

Gölstorp

Högegren

240

Möasjön

Abborrgölen

Ossingssjön

Torrmyrasjön
172

Torp

0

5

Gäddegölen

Stångbron
245

19

!

!

!

!
!

Hagsjön
177

250

!

!

!

!

Hatten

Hemmingsmålen

214

Gärdssjön

Lakagölen

Bråtamossen

Lindåsa
kulle

Boda

!

!

!

!

Bjurshulta göl

Ekeberg

Spinkamålen

!

Svältegöl

Åland
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Östanskog

Lilleskog

N Byhult

Svartsjö

!

!

!

Gölagärdet

Abborrasjön

!

!

!

!

!
!

!
!

!
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!

!

Västragärde
!

!
!

!

!

17

Starkeryd
!

!

!

!

!

Avesgölen

Knavramålasjön

191

!

!

!

Märkessjön Krokavadet
Sjöberg

Bråten

Åkerhult

Åkerhultagöl

Högenacke

Klingsjön

!

!

!

Skala 1:75 000 / A1, 1:150 000 / A3
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!
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!
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!
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Humlamålen

Store myr

Möasjö
Svartsjösjön

!

!

!

!
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!

!
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!

!

!

!

Rönneb.

!

!

!

!
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!

!
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!

!

!

!

!

!

!

!

Änglaberget

Bekudden
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!

!

!
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Metallind.
Fridhem
Plastind.

Öreberg

!

Österskog

!

!

!

St. Åkerhult

Hallen

Aspelunden

Lillestorp

Raftagölen

!
!

!

!
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Knutsbråten

!

Maderna
165
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!
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!

!

!
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!
!

!

!

Klevshult

Rolstorpasjön

!

Hemb.gård

!

Solbacken

!

!

!

!
!

!

!

L. Förö

!

!

!

Käringön

S Svänö
Raststuga

!

Stora ö

!

!

377
Tomten

Skällesten

2

Storrydet

!

!

Norregård

!

!

Grimstorp

Holgersbygget

Rudgölen

30

!

Sjölund

Svanasjön

Örnakull

Norrö

Kävsjö
!

!

!

!

Lökeryd

Änghult

!

!

Getudden

Hagagärde

!

!

!

!
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Stjärnebo

!

!

!

!

!

Fällan

Isberget

Kohult

St. Sjöbo

Stenbäcken

!

!

Metallind.

Hillerstorp

!

!

Fagerholm

185

Högalund

!
!

Store mosse

!

!

!

Rolstorp

Gölstorp
St. Råmossen
Gräsberget

!

Ols

!

!

Hästhultasjön

Kvarnagärdet

Torslund

N Svänö

Skantö

Lundholmen

!

!

!
!

!

!

!
!

Väshult

175

!
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!

!

Mörkhult

!

Vrakabäcken

Fredfällan

Torvind.

Nytorp

!

!
!

!

Kullen

Träind.
!

!
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!

L. Sjöbo
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!

!

!

Lillån

Fiskarebacken

!

Sällstorp

!

Långserum

!

!

!

Metallind.

!

!

185

!

!

!

!

!

!

Åkeslund
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Hagen

Korsv.
Gärdet
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!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

Majebo

!
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!
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Näsudden

Träind.

Kullen

Skogsholm
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!
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Stensjökvarn

t
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Grim
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S Byhult
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!

Galtåsen
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!
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!

!

Angved

!

!

!

!

!

!

Åbo

Hubbestad

Hubbestadsnäs
Grisasjön
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!

!

!

!

Rösberga

naturreservat

Ekekullen

Svartegöl

0

!

!

!

Långö

Store mosse

L. Kvarnamossen

20

!

!

!

!

Lövön

!

175

Frikyrka

Gysjön

N Grohult

!

!

Stråkeved

Uppebo naturreservat

!

Holmen Sjöbo

Kålviken

Roligbo

Kushult

Långö mosse och Svanasjön
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Hallö

!

!

!

17
5

!

!

!

Grustäkt

Klevshultagölen

Intaget

247

Ågård

Intaget

!

180

Gärdesbygget

Stråkevedsberg

Storån

Ön

!

!

!

Metallind.

Brännehylte

!

Fryebo

V Nässja

Träind.

!

!

!

Sjögård

165

!

!

!

!
!

!

!

Träind.
!

Stensbygget

!

!

Linnesjön

!

Gransätra

Liden

Anderstorp

!

!

Ljungsjön

Hubbestadsjön

Lillängen

!

Kusholmen

171

Hultaström

!

!

Kröjsas

Höga rör

!

Lövrydet
175

Möllefors

170

Bäckalyckan

!

Grosjön

Törnahall

L. Galtås

!
!

!

en

Kåreslätt

Gastorp

St. Kvarnamossen

17
5

Uppebo

!

!

!

!

Timanstorp

!

!

!
!

!

Ledet

Ledås

!

!

Tjurskullen

Abborrasjön

!

166

!

Bebyggelse

Estenstorp

Dammen

Hammarberget

Sävsjön
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!

!

!

!

Björkkulla

!

!

Industriområde

S Mörekull

!

!

!
!

Sjöbo

!

!

Rosendal

Sanden

!

198

Blomfors

Munkabo
Stenind.

5

!

Galtås

!

Norrgärdet

17

!

!

.

!

Bosaryds göl

Hässelås

Fällan

S Grohult

Falkens

lb

!

Karlsnäs

199

!

!

!

!

Mo

öl

!

Fritidsbebyggelse

290

Stora gölen

5

Stensjö

Albohult

Träind.

Kinnebro

!

Höjden

Drakaberget

!

5

!

!

!

Hult

!

Harkeryd

Kvighult

175

!

!

Älgamo

Molund

!

K

Svenstorp

Långömossen

Rutabo
Nybygget

Näset
!

Broddarps
mosse

Bockebomossen

Sk

!

27

Ensjöhagen

Långegölen

232

n
in

18

195

!

!

!

Broddarp

Bockebo

Bondamossen

!

Sjöaryd

267
Ugglebo
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229

Åland

Mon

Paradiset

mossen

Hagsjöbäcken

!

!

Nyholm

Björnaryd
Lillasjön

!

Vattenyta

Kådebo

Brunsetorp
Gibbarpasjön

Böcklarebo

Stensholm

eb

Fiskaby

Ljungsjön
175

Stackstad-

en

!

!

!

Hillerstorp

!

Torarp

b.

Björkemossen

220

äck

!

!

da

Hjortaberget

rab

!

!

!

!

Ned. Gibbarp

Skogen

Albolund

Kullen

Dju

!

!

166

!

!

Lilla mon

!

185
Almesäng
!

!

5

!

!

!

!

Ve

Stubben
Hagen

Yxenhaga

207

Hagen

!

289
Frikyrka

Nordsjön

Hagafors

Lillegärdet

18

!

!

!

Holma

Fölhult

Svartgölen

Tvättgöl

251

Johansdal

Morlida

Skogsdal

Sandsholm

175

!

!

!

!

!

Sankmark, normal

Fagerhultasjön

Tohultasjön

Bosaryd

N Hubbestad

225

!

!

!

Harfall

!

!

Höjdkurva, 25 m

Lundholmen

Grustäkt

Tohult

5

Horsanäs

Träind.

Smedagården

Mölnarp

!

!

Frostås

!

!

210

!

!

277

!

Skogen

Klockaregården

!

Tallnäs kapell

200

!

!

!

!

!

St. Förö

!
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!

!

Långlyckan
!

!
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!
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!

Kvarnasjön
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!
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!

!

!

Sjöeryd

!

!

Johansberg

Fagerslätt
Sjölund

!

!

Appelås

!

!
!

n

!

Marsås

!

e
ed
al

!
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!

200

!

!

!

0

!

!

Rosendala

Svenstorp

19

!

Norratorp

Svartebäck

!

Anderstorp
Brännamossen

Charlottenborg

Fridhem
Sjöstorp

190

!

!

!

!

Brofors

Urabygget

Fridhem

25

Västerskog

Torsdal Broholm

Moagölen

Persbygget

Hakabygget

Tofteryd

Linneryd

!

!
!

Prästgården

Fagerhult

Ekhult

Skinnarebo Långserumssjön

Ettrarp

Björkelund
Långviken

Lönneberg

203

Sjöerydsgölen

185

!

!

245

Torp

Bäckaskog

Gravfält

200

!

!

175

!

181

n

!

!

!

!

Fornlämningar

281

Götestorp

Agnegölen

5

Translätt

!

Stengården
Långbron

Karlsbygget

Ekhult

Nåthult

Sidhem

Brunseryd

Bygget

Fridhem
188

Dalen

Gölstorp

Knektabygget

Rödjan

Fågeltorn

äcke

!

!

Nylund
Bolsbäcken

Gustavsborg

!

rnab

!

!

Ryd

232

Bosarydssjön

Snickarebygget

Jutabygget

250

St. Lövfällan

Björkelund

Kva

!

!

!

5

!

Vattendrag

!

Myrebo

305

Ensjön

Slätteryd

Simonstorp

Högabråten

225

!

!

Östersjön

273

Brunsesjön

Söräng

22

Kårdholmen

253

Hässlehultshöjden

0
20

!

!

Glasbo
Andersbogölen
!

Metallind.

!

!

Drevgölen

152

22

!

!

!

Ängen

Klastorp

Kungshall

!

L. Lund

Gimmarp

Fastorp

Mil.
övn.fält

Mek. ind.

!

!

!

203

175

200
!

!

!

!

!

!

230

200

!

.

Töråsen

!

!

!
!

Solvik

!

!

Björkholmen

186

!
Hundsjögöl
!

!
!

!

!

!

!
!

rån
Öste

!

!

!

!

Älgebo

!

!

5
18

!

Metallind.

ab

ng
!

!

Långgölen

!

!

221

Ekholmen
L. Häradsköp

Norrhyltan

!

Skjutfält

Grönelund

Metallind.

Prästgården

Nordskogen

5

!

!

!

Karlslund

!

Lilläng

20

!

163

Äli
5

!

!

Åker

179

Svenstorp

5

22

!

Linneryd

Hemb.gård

!

Mörkhultet

!

!

!

Boarp

!
!

195

!

17

Hillabo

Metallind.

St. Trulsabo

Långasjön
167

Halludden

!

!

Höghyltan

!

!

252

Västgötamossen Torgategölen

Alinstorpet

Skola

Svenarum

Rydet

281
Gölen

Stormossen

Högefällor
!

!

Åliden

Stensjön

Grustäkt

Rosenlund

Henriksbo

Studstorp

Solhem
!

315

Hägnen

208

Hiamossen

Lönhult

!

Sågverk

Hästeryd

2

Ådala

221

200

Malmbäck

!

Fagerberg

50

S Hult

Stångbron

Prästgården

Radamossen

Hallafors

n

!

!

Hult

Mil. övn.fält
Korskärret

!

N Mörekull

Skogslund

Norrhult

Källeberg

cke

Flahult

!

!

!

!

Kvarnabo

St. Ekesås

Boglösasjön

sbä
vad

!

!

!

!

Flaten

Slungsås

!

!

Stjärnehult

210

!

172

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Grytås

200

!

Holmön

!

!

!

!

Gapet

Rudö

!

!

!

172

Hökhult

299

!

175

!

!

n

Järnbärarlede

213

!

Vissebo

Mjogaryd

Bäckaryd

!

!

Hultsgärde

5

200

!

Flyåsen
Bergtäkt

!

!

n

!

!

!

Gamlebo

!

rsb.

!

!

alen

275

!

Torpet

!

en

!

Frälsebo

!

!

!

skan

!

!

!

!

eholm

!

Långgölen

Träind.

!

!

!

Mari

Nybygget

!

!

!

Stenshult

ck

ob.

Kronobo

Rödjorna

!

bä

r
geb

Svensmon

Abborrakull

St. Aspö

Broholm

!

!

!

Göshult

!

na
ar

5

Norrebotorpet

!

!

Tutan

17

Ekhyltan

!

Hultakvarnen

Bastakullen

!

!

Kv

Lån

Björkelund

!

!

!

Nabbasjön

Höftabo

Bastasjön

Mässeberg
!

Kvarnabokärr

Rosendal

177

Millionberget

!

Hille

Klinten

!

199

Häradsköp

Molyckemossen

Ulvaberget
Tråddragsdamm

Aspö mosse

å
er

Skarköp

!

!

!

Mosjön
Reningsv. 163

Stenvadet

!
!

!

Assarsbo

Torsbo

!

Sågen

st

Holmåsaberget

Vattenverk

Marieholm

Metallind.

175

L. Trulsabo

!

!

!

!

Mo

Motorb.

!

Mo

Sörskog
Stora
mossen

Änggärdet

Grustäkt

!

!

!

!

190

L. Föreberg
Bergtäkt

!

!

!

!

!

Reningsv.

!

Lönåsen

Svättemossen

Jonsbo

Skärsjön

Slättmadsmossen

!

!

!

!

180

Vä

5

Björkhaga

Brunnsry

Rydssjön
Förenäs
173

5
17

17

Kistery
Gruvbäcksmossen

17

Skärvhult

241
Broddhulta göl

!

!

2

!

!

!

205

Kacklesjön

Skyåsen

!

Holma
Militärt övningsfält

!

Golfbana

5

225

Bäckadal

Bohultasjön

!

50

Vandringsled

!
!

Ljungsjön

Fröagölen

Store mosse

Hultabron

Lillängen

Skog

!

M

Rosenlund

Västergården

Smedjebo

!

!

!

Harahall

!

Älghammar

M

!

!

191

Månsabo
Textilind.

Stjärnebo

!

!

Föreberg

Dunderhyttan

Fågeltorn

23

n

Ådala

Pälsabo
!

!

!

Harsbo

Gummestorp

Torgatan

Västrahult

215

Metallind.

Äddebo

!

Fällorna

Mässebergs
naturreservat

2

!

5

Ålarydssjön

n

!

0

Besåsen

Bohult

!

!

!

Reningsv.

Ulvamossen
Påskabacken

Lövåsen

Lyckanäs
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!
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!
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!

!
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!

!
!

Ho

!

!

le

228

bä

5

217

270

Hankabo

!

!

!

Fallnafors

m

Brantliden

19

5

!

Slätthultet

n
så

Fällesjön

25

N Holma

!

256

Simmabygget

192
Sjöstorp

St. Fällan

Pälsdj.g.

Snuddebo

!

!

!

Starrike

200

250

cke

260

233
S Flyhyltan

!

Pälsdj.g.

!

Fågelmossen

!

Berghem

Hägnagölen

ck

20

!

270

N Boglös

Stoarp

Alnaberget

Bösteryds
mosse

al

5

!

Granön

Taglarp

!

!

Spikbruket

20

!

Vipparp

Vippsjön
248

naturreservat

Lindestubben

!

Mörhulta
mosse

Bårestorp

ken

!

Ryd
Erlandsbo

Marieholmsskogens

bä

Håkentorpagöl

Skärvsjö

!

!

!

Sörgården

abäc

!

L. Fällan

Ved

!

ds

N Skärsjöbråten

Mörhult

220

!

Bäck

Traktorväg

Rosenlund

Berget

0
20

Fridhem

225

!

Broddabo

rna

Luveberget

!

Norresjö
215

Motorbana
Gustavsberg

Bråtagölen

!

Sjöarydet

Södresjö

Granefors

Lundbyholm

243

!

Mörhulta mosse

Motorväg

Ormestorp

Korpebo

Ljungsjömossen

211

Jonsbo

Gata

Hudaryds
torvmosse

Vattenverk
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!

!

255

!

!

Vaggeryd

!

!

!

Fälthemmet

Reningsv.

!
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Sida

Kommunledningskontoret

Datum
2018-11-16

Vindbruksplan för Vaggeryds kommun

Vaggeryds kommun har tillsammans med Vatten- och samhällsteknik AB
upprättat en vindbruksplan. Vindbruksplanen är ett kommuntäckande
tematiskt tillägg till kommunens översiktsplan.
Syftet med planen är att identifiera potentiella lokaliseringsalternativ för
vindkraftsverk i kommunen. Vid utpekande av potentiella områden för
vindkraft har bland annat vindförhållanden, områdens landskapsmässiga
värden liksom förekomst av motstående markanvändningsintressen vägts in.
Vindbruksplanen är inte juridiskt bindande och varje enskilt vindkraftsärende
kommer att prövas enligt gällande lagstiftning i bland annat miljöbalken och
plan- och bygglagen.
Förnyad utställning
Vindbruksplanen har ställts ut för samråd under tiden 3 juli 2017 t.o.m. 6
september 2017 samt varit på utställning under tiden 19 mars 2018 t.o.m. 14
maj 2018. Under samrådstiden och utställningstiden har det getts tillfälle för
myndigheter, kommuner, privatpersoner, företag, föreningar och politiska
partier att skriftligen lämna synpunkter. Inkomna synpunkter har bemöts i en
”samrådsredogörelse”, se KS beslut 2018-03-07 § 041 samt i ”Yttranden
och svar efter Vaggeryds Vindbruksplans första utställning”, se KS beslut
2018-10-03 § 214. Såväl yttranden under samrådet som under utställningen
har föranlett justeringar av vindbruksplanen. Justeringarna efter
utställningstiden har varit av sådan karaktär att vindbruksplanen nu ställs ut
på nytt.
Även under den förnyade utställningstiden har berörda myndigheter och
allmänheten åter möjlighet att lämna synpunkter som kan föranleda
ytterligare justeringar av planen. Inkomna synpunkter som resulterar i
ändringar i text eller kartbilder redovisas sedan i kommunens ”utlåtande”.
Den förnyade utställningstiden varar i 2 månader, fr.o.m. 19 november 2018
t.o.m. 21 januari 2019.
Synpunkter
Synpunkter på vindbruksplanen ska lämnas skriftligen till följande adress:
Vaggeryds kommun, box 43, 568 21 Skillingaryd. Synpunkter kan också
skickas via e-post till: kommunstyrelsen@vaggeryd.se. Synpunkterna ska
vara kommunen tillhanda senast 21 januari 2019.
Inkomna synpunkter kommer redovisas och behandlas i kommunens
granskningsutlåtande och vindbruksplanen kommer efter eventuella
omjusteringar antas av kommunfullmäktige.
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Yttranden och svar efter Vaggeryds Vindbruksplans första utställning
Bakgrund
Vaggeryds vindkraftsplan är ett tematiskt tillägg till Vaggeryds kommuns översiktsplan.
Vindbruksplanen har, på uppdrag av kommunstyrelsen, upprättats i samarbete av
kommunledningskontoret och miljö- och byggförvaltningen i Vaggeryds kommun och Vatten och
Samhällsteknik AB genom Eva Djupfors. Följande personer har ingått i kommunens arbetsgrupp:
Torbjörn Åkerblad, Dörte Schuldt, Hanna Grönlund och Lina Larsson.
Vindbruksplanen återspeglar en kommuntäckande känslighetsanalys för exploatering av vindkraft och är avsedd att underlätta hanteringen av framtida vindkraftärenden.
Vindbruksplanen ställdes ut för samråd under sommaren 2017. Under samrådet har det getts
möjlighet för myndigheter, kommuner, privatpersoner, företag, föreningar och politiska partier att
lämna synpunkter på planförslaget. Inkomna synpunkter har sammanställts och bemötts i
kommunens samrådsredogörelse, dat. 2018-03-07. Efter planens justering i enlighet med
samrådsredogörelsen har vindbruksplanen ställts ut fr.o.m. 19 mars 2018 t.o.m. 14 maj 2018.
Under utställningstiden har berörda myndigheter och allmänheten åter haft möjlighet att lämna
synpunkter.
På grund av motstridiga beslut inför vindbruksplanens utställning i mars beslutades det vid KS
sammanträde 2018-10-03, § 214 att gå vidare med en förnyad utställning av planen. Föreliggande
dokument är en sammanställning över inkomna synpunkter under vindbruksplanens första
utställning. Synpunkter som kommer in under planens förnyade utställning kommer att
sammanställas och besvaras i ett utlåtande.

Läshänvisning
Nedan redovisas inkomna yttranden i sin helhet följt av Vaggeryd kommuns kommentarer samt
eventuella förslag till förändringar. Tabellens numrering är inte avsedd att tillmäta vissa yttranden
större vikt än andra. Samtliga sidhänvisningar och områdesbeteckningar i denna sammanställning
refererar till vindbruksplanens första utställningshandling.
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GRANSKNINGSYTTRANDEN

KOMMUNENS KOMMENTARER

STATLIGA MYNDIGHETER
LÄNSSTYRELSEN
Länsstyrelsens roll i planprocessen
Under utställningstiden ska Länsstyrelsen
avge ett granskningsyttrande över planförslaget. Av yttrandet ska det framgå om förslaget inte uppfyller lagkraven vad gäller
riksintressen, miljökvalitetsnormer, redovisning av områden för landsbygdsutveckling
i strandnära lägen, mellankommunal samordning och bebyggelsens lämplighet i förhållande till hälsa och säkerhet samt risken
för olyckor, översvämning eller erosion.
Landsbygdsutveckling i strandnära läge är
inte relevant i detta ärende.
Riksintresse för totalförsvarets militära del
Vaggeryds kommun berörs av flera olika
typer av riksintressen och områden av betydelse för totalförsvarets militära del. Det
gäller såväl öppet redovisade riksintressen
som riksintressen som omfattas av sekretess.
Vindbruksplanen har inte uttryckt hur riksintresset ska tillgodoses på annat sätt än att
totalförsvarets intressen har redovisats som en
restriktion inom respektive områdesbeskrivning. Detta innebär att översiktsplanen
inte kan anses tillgodose riksintresset för
totalförsvarets militära del. Dessa frågor
måste lösas i ett senare skede.
Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer är inte rimligt att väga
in på denna övergripande nivå. Länsstyrelsen
instämmer i kommunens bedömning att
frågan om miljökvalitetsnormer får bedömas i
det enskilda ärendet i samband med senare
prövning.
Mellankommunal samordning
Mellankommunala frågor har behandlats på
ett godtagbart sätt. Planförslaget föranleder

-

Instämmer, de militära intressena måste och
kommer att tillgodoses i varje enskilt
vindkraftsärende.

Noteras.

-
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inte krav på särskild mellankommunal
samordning.
Hälsa och säkerhet, risken för olyckor,
översvämning eller erosion
Frågor kopplade till hälsa och säkerhet och
risken för olyckor kommer att vägas in i
senare lokaliseringsprövning och är inte
rimligt att ta ställning till på översiktsplanenivå. Angående buller har hänsyn tagits till en
god boendemiljö genom en redovisad
marginal mellan potentiella vindbruksområden och befintliga bostäder. Den slutliga
lämplighetsbedömningen av en vindkraftsetablerings lokalisering görs i senare
prövning.

-

FÖRSVARSMAKTEN
Alla de utpekade potentiella vindbruksområdena riskerar att medföra påtaglig skada på
riksintressen samt områden av betydelse för
totalförsvarets militära del enligt 3 kap 9 §
första och andra stycket miljöbalken.
Områdena berör såväl öppet redovisade
riksintressen samt riksintressen som omfattas
av sekretess enligt 15 kap 2 § offentlighetsoch sekretesslagen (SFS 2009:400).
Försvarsmakten anser därmed att det blir
missvisande att kommunen pekar ut dessa
områden som potentiella vindbruksområden.
Försvarsmakten ser därmed helst att
områdena utgår i sin helhet från planen. Om
detta inte är möjligt, anser Försvarsmakten att
denna potentiella konflikt bör belysas i planen
förslagsvis i förordet samt avsnittet om
totalförsvaret.

Att så är fallet har beskrivits inom följande
textavsnitt i vindbruksplanens utställningshandling:
•
sida 3 Förord
•
sida 6 Sammanfattning
•
sida 7 Sammanfattning av
bedömningsgrunder och kartanalysen
•
sida 36 Totalförsvarets intressen
•
sida 56 Potentiella vindbruksområden
•
sida 58 – 127 Områdesvisa översiktliga beskrivningarna

Ytterligare förtydligande skrivs in i förordet
sida 3 samt sida 37 i textavsnittet om
totalförsvarets intressen.

Ytterligare bör följande förändringar genomföras för att belysa att områdena riskerar att
påtagligt skada riksintressen för totalförsvarets militära del;
I stycket angående totalförsvaret på sida 7 bör
det även nämnas att kommunens ställningstagande är att Försvarsmakten får bedöma om

Förtydligas sida 7.
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vindkraftsetablering riskerar att medföra
påtaglig skada på riksintressen för totalförsvarets militära del. Likt den beskrivning som
återfinns på sida 37.
Under beskrivningen av enskilda områdena
beskrivs det bland annat att vindkraft
etableringen riskerar att medföra negativ
påverkan på riksintressen för totalförsvarets
militära del. Försvarsmakten anser att
användande av formuleringen ”löper risk att
medföra negativ påverkan” bör ersättas med
”riskerar att påtagligt skada”.

Formuleringen ”löper risk att medföra
negativ påverkan” ersätts med ”riskerar att
påtagligt skada”.

TRAFIKVERKET
De synpunkter som Trafikverket förde fram
under samrådsskedet har i allt väsentligt
beaktats. Trafikverket har sålunda inget att
erinra.

-

LANTMÄTERIET
Lantmäteriet har inget att erinra mot förslaget
till vindbruksplan för Vaggeryds kommun.

-

SKOGSSTYRELSEN
Bifogar tidigare samrådssvar. Skogsstyrelsen
har inget nytt att tillföra utöver tidigare svar.
Se nedan.

-

”Skogsstyrelsen har tagit del av förslaget till
Vaggeryd kommuns vindbruksplan och anser
att förutsättningarna och riskerna är väl
beskriva. Skogsstyrelsen anser att kommunens slutsatser är rimliga och har inget att
erinra mot dessa.
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ENERGIMYNDIGHETEN
Energimyndigheten har fått en förfrågan från
Vaggeryds kommun att inkomma med
synpunkter på Vaggeryds kommuns
vindbruksplan.
Energimyndigheten är ansvarig för att ange
riksintressen för energiproduktion samt
bevaka utvecklingen av hushållningen med
mark- och vattenområden avseende
energiproduktion och energidistribution.
Energimyndigheten har därför granskat
vindbruksplanen och tillhörande handlingar
vad gäller energiändamål.
Energimyndigheten vill lyfta vikten av att
möjliggöra en resurseffektiv utbyggnad av
förnybar energiproduktion. Detta med hänsyn
tagen till Sveriges mål om 100 % förnybart
elsystem till 2040. En ökad elproduktion från
förnybara energikällor är därför ett nationellt
intresse som måste få tillgång till mark- och
vattenområden. Energimyndigheten uppmuntrar kommunen att uttryckligen hänvisa till
Vindbruksplanen kompletteras med en
2040-målet i vindbruksplanen.
hänvisning till 2040-målet.
Energimyndigheten ser positivt på att
kommunen har tagit hänsyn till
vindkraftsutbyggnaden i den fysiska
planeringen och att kommunen har utpekat
flera särskilda områden för utbyggnad av
vindkraft även i avsaknad på riksintresseområden för vindbruk. Kommunen har också
fört ett välgrundat och genomförligt
resonemang kring övervägandet av de
områden som utpekats för eventuell
vindkraftsutbyggnad och andra intressen inom
kommunens gränser. Detta kommer
underlätta för eventuella framtida prövningar
av vindkraft projekt inom kommunen.
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NÄMNDER OCH FÖRVALTNINGAR
MILJÖ OCH BYGGNÄMNDEN
Miljö- och byggnämnden har tagit del av
Vindbruksplanen och har följande synpunkter:
Miljö- och byggnämnden konstaterar att
35 dBA vid fasad avviker från praxis. Skälen
till detta avsteg från praxis måste motiveras
mycket tydligt i ÖP/Vindbruksplan. Tydlig
motivering krävs för att ge ÖP/Vindbruksplan
tyngd vid kommande överklagningsärenden.

Under arbetets gång har arbetsgruppen för
vindkraftsplanen, kommunstyrelsens
arbetsutskott och kommunstyrelsen haft
svårt att enas i vissa ställningstaganden i
vindkraftsplanen. De berörda ställningstagandena är avgörande för i vilken
omfattning potentiella vindkraftsområden
pekas ut i vindbruksplanens kartmaterial.
Så röstade KS vid sitt utställningsbeslut med
en röst tillgodo fram ett ställningstagande
om att 35 dB(A) vid val av plats för
vindkraftverk inte får överskridas vid
bostäders fasad. Denna skrivning grundar
sig dels i en oro för att de allt högre
vindkraftverken sett till landskapsbilden blir
mycket dominerande i sin näromgivning
samt dels i att de bullerberäkningsmetoder
som används idag eventuellt inte är lämpliga
för högre verk. Man befarar att
ljudemissionen i vissa väderförhållanden
(vind uppe – stiltje nere) når betydligt längre
än vad dagens bullerberäkningsmetoder
påvisar.
De potentiella vindbruksområdena som
redovisats i vindbruksplanens utställningshandling är däremot bland annat ett resultat
från buffringar med 700 meter mot befintlig
bebyggelse. Ett avstånd på 700 meter kan
generellt antas motsvara ett bullervärde på
40 dB(A) vid fasad. För att uppnå ett bullervärde på 35 dB(A) kan snarare antas att det
skulle krävas motsvarande buffringar med
cirka 1 500 meter.
Dels är ställningstagandet om 35 dB(A) i
kombination med kartredovisningen som
baserar sig på en buffring om 700 meter
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missvisande och dels är det osannolikt att
mark- och miljööverdomstolen i det enskilda
fallet kommer att frångå det som är
rättspraxis, dvs 40 dB(A).
Skrivningen om 35 dB(A) tas därför bort i
texthandlingen och vindbruksplanen ställs ut
på nytt med en buffring om 700 meter.
Miljö- och byggnämnden konstaterar att
vindbruksplanen anger ett respektavstånd på
minst 4 gånger den totala vindkraftshöjden till
bostads- och övrig bebyggelse. Om ett
respektavstånd om fyra totalhöjder bör gälla
måste det tydligt framgå i vilka fall det är ett
krav och motiveras tydligt. Texten bör även
ändras så det står likadant, nu står det bör i ett
stycke och ska i ett annat. Kommunen är
positiv till vindkraft i både gällande översiktsplan och i kommunens miljöprogram.

Vindbruksplanen ändras så att kommunen är
konsekvent i att använda ordet ska (sida 7.
17 och 34). Skrivningen ”bostads- och övrig
bebyggelse” ändras dessutom till ”bostäder”.

En sammanställning av de ställningstaganden
som Vaggeryds kommun gjort bör finnas i
Vindbruksplanen. De ställningstaganden som
utgörs av generella krav som normalt tas upp
vid prövning, t.ex. i Miljöbalken, bör tas bort.
De ställningstaganden som är öppna för
bedömning bör preciseras så långt det går för
att underlätta vid prövning.

Tabellen sida 7 samt textavsnitt ”Prövning
av vindkraftverk” sida 128 ses över och
förtydligas där möjligt.

Det behöver klargöras vilken dignitet det
stora opåverkade området mellan Nyholm och
Bondstorp har. De potentiella vindbruksområdena i det stora ostörda området mellan
Nyholm och Bondstorp bör antingen strykas,
eller så måste texten utvecklas, så det mycket
tydligt framgår i vilka fall vindkraft kan
komma i fråga.

Vid KS sammanträde 2018-10-03, § 214
beslutades att inte peka ut potentiella
vindbruksområden inom det stora
opåverkade området. Ställningstaganden och
kartmaterial justeras därefter.

Texten behöver även utvecklas gällande de av
Länsstyrelsen utpekade, beträffande buller,
ostörda områdena. Nuvarande skrivning kan
leda till oklarheter och tolkningsproblem.

De s.k. ostörda områdena har länsstyrelsen
tagit fram med hjälp av en GIS-model med
vilken ostörda/bullerfria områden
identifierats i Jönköpings län. I jämförelse
med verkligheten ger modellen en förenklad
bild. Vaggeryds kommun bedömer
potentiella vindbruksområden som
sammanfaller med länsstyrelsen utpekade
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ostörda områden generellt som extra
känsliga för vindkraft. Något som ska tas
ställning till i varje enskilt vindkraftsärende.
Det kan behöva klargöras att Vindbruksplanen inte hindrar uppförande av nya
bostäder inom utpekade potentiella
vindbruksområden.

Vindbruksplanen ska ses som ett vägledande
planeringsunderlag men är ej juridiskt
bindande. Utpekade potentiella vindbruksområden innebär således inte per automatik
ett hinder för att bevilja bygglov för nya
bostäder. Förtydligas.

I Vindbruksplanen finns en karta gällande
fågelliv som bland annat visar HSI-intervall
för tjäder. En förklaring till vad intervallen
står för är önskvärt att få med i texten.

Instämmer. Förtydligas sida 49.

Sammanfattning av ärendet
Vaggeryds kommun har tillsammans med
Vatten- och Samhällsteknik AB upprättat en
vindbruksplan. Vindbruksplanen är ett
tematiskt tillägg till kommunens översiktsplan.
Syftet med planen är att identifiera potentiella
lokaliseringsalternativ för vindkraftverk i
kommunen. Vid utpekandet av potentiella
områden för vindkraft har bland annat
vindförhållanden, områdens landskapsmässiga värden liksom förekomst av
motstående markanvändningsintressen vägts
in. Vindbruksplanen är inte juridiskt bindande
och varje enskilt vindkraftsärende kommer att
prövas enligt gällande lagstiftning i bland
annat miljöbalken och plan- och bygglagen. I
varje enskilt vindkraftsärende kommer
Vaggeryds kommun använda vindbruksplanens känslighetsanalys som utgångspunkt
för sin tillstyrkan eller avstyrkan.
Arbetet har i föreliggande utställningshandling resulterat i sammanlagt 35
potentiella vindbruksområden. Att etablera
vindkraftverk inom resterande områden
bedömer Vaggeryds kommun inte som
önskvärt.

Antalet potentiella vindbruksområden skiljer
sig i vindbruksplanens första utställningshandling i jämförelse till vindbruksplanens
förnyade utställningshandling.
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Planen har varit på samråd och har reviderats
enligt samrådsredogörelsen. Vaggeryd
kommuns kommunstyrelse beslutade vid
antagandet av samrådsredogörelsen att inte
följa Länsstyrelsens rekommendationer om att
rådande praxis i domstol om 40 dB(A) ska
följas. Kommunens ställningstagande är att
35 dB(A) ej ska överskridas vid bostäders
fasad utomhus för att vindkraftverk ska
tillåtas i Vaggeryds kommun.

Vid KS sammanträde 2018-10-04, § 214
efter vindbruksplanens utställning togs
sedan beslut om att åter ange 40 dB(A), i
enlighet med rådande praxis i domstol, och
ställa ut planen på nytt.

Vid identifiering av områdesavgränsningarna
för de potentiella vindbruksområdena har
respektavstånd implementerats. Bortsett från
respektavstånden är kommunens ställningstagande att ett respektavstånd på minst 4
gånger den totala vindkraftverkshöjden till
bostads- som övrig bebyggelse bör/ska
uppfyllas.

-

Vindbruksplanen ställs ut i enlighet med Plan- Ändringarna efter utställningen bedöms som
och Bygglagen.
omfattande, varför vindbruksplanen ställs ut
Vindbruksplanen är ute för utställning under
på nytt.
tiden 19 mars – 14 maj 2018.
Motivering
Vaggeryds kommun ställer sig allmänt positiv
till alternativa energikällor såsom vindkraften,
vilket framgår bl.a. av följande ställningstagande i kommunens gällande översiktsplan
2012:
”Vaggeryds kommun anser att utbyggnaden
av vindkraft är högst angeläget och något
positivt, förutsatt att lokaliseringen av dessa
är lämpliga. Om man bygger vindkraft i
kommunen måste man även ta hänsyn till
vilken ny riskbild detta innebär.”
I kommunens miljöprogram, antagen av KF
2014-09-29 § 84, framgår tydliga
målsättningar om att kommunen ska verka för
att bidra till Jönköping läns regionala
miljömål om att bli ett plusenergilän år 2050.
Framtagandet av föreliggande vindbruksplan
är ett första steg i att verka för av kommunen
tidigare fastställda mål.

I den förnyade utställningshandlingen pekas
det sammantaget ut 7 903 ha pekas som
potentiella vindbruksområden. Förutsatt att
man utgår från att en exploateringsgrad/teoretisk utbyggnad på 30 % och 36 ha
ytåtgång per verk, typverk med en tornhöjd
på 136 meter och 120 meter rotordiameter,
en verkningsgrad på 35 %, 5 256 timmars
9
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brukningstid/år och en medelvindhastighet
på 7,5 m/s, resulterar kommunens planeringsinsats vid en utbyggnad i 375 GWh
el/år = 0,38 TWh, vilket motsvarar cirka 4,2
% av det regionala produktionsmålet om
9 TWh för förnyelsebar energi, cirka 1,9 %
av det nationella planeringsmålet/
planeringsramen om 20 TWh för vindkraft
på land, varmvatten, uppvärmning och
hushållsel för cirka 14 985 villor/radhus per
år, ( vid antagandet att 25 MWh direktverkande el/år motsvarar behovet för en
villa/radhus). Jämför med kommunens
invånarantal 13 749 den 2017-06-30.
Beräkningsmodellen enligt ovan är ytterst
schematiskt, det går naturligtvis inte att
förutspå hur många vindkraftverk som i
praktiken kommer att etableras. Vidare har
beräkningen inte tagit hänsyn till
försvarsmaktens intressen som i realiteten
kan förhindra en utbyggnad av vindkraft
inom stora områden av Vaggeryds kommun.
Det är praxis att 40 dBA föreskrivs som
begränsningsvärde för vindkraftsverksamhet.
Innehållandet av detta värde har bedömts
godtagbart för att förhindra att olägenhet för
människors hälsa och miljön uppkommer till
följd av vindkraftsverksamhet bland annat av
Mark- och miljööverdomstolen, dom M 851211, 2012-04-27.

Instämmer, det är osannolikt att man i en
rättslig prövning kommer att frångå
40 dB(A) som är rättspraxis idag. Ställningstagandet i vindbruksplanen ändras, se
tidigare kommentar.

Naturvårdsverket har tagit fram vägledningar
för tillsyn och prövning med riktvärden för
buller. Riktvärde dagtid för buller från
industrier är 50 dBA, kvällstid 45 dBA och
nattetid 40 dBA utomhus vid fasad och
uteplatser vid bland annat bostäder.

-

Länsstyrelsens erfarenhet från vindkraftsprojekt är att kurvan för 35 dBA hamnar på
ett avstånd om ca 1 000 – 1 500 meter från
vindkraftverk, att jämföra med omkring
700 meter vid 40 dBA.

I samspråk med länsstyrelsen har följande
konstaterats:
40 dB(A) kan antas motsvara ca 700 meter
35 dB(A) kan antas motsvara ca 1 500 meter
35 dB(A) kurvan för Bruzaholms vindkraftspark i Eksjö kommun hamnar på 1 000 –
2 000 meter och för Stigareds vindkraftspark
10
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i Ulricehamns kommun på 900 –
1 800 meter.
Miljö- och byggnämnden anser att det är
olämpligt att ange ett bullervärde på 35 dBA
som inte får överskridas. Ett gränsvärde på
35 dBA, och som avviker från praxis
(40 dBA), gör att det blir svåra beslut att fatta
och det är risk för överklaganden med långa
processer.

Instämmer, resonemanget kring 35 dB(A)
stryks ur vindkraftsplanen, se KS 2018-1003, § 214.

En generell gräns på 35 dBA kan få effekten
att områden som är lämpliga för vindbruk inte
kan användas för detta ändamål. Om
begränsningsvärdet 35 dBA fastställs måste
det motiveras mycket tydligt för att det ska
vara ett vägande skäl vid överprövning.

Instämmer, en generell gräns på 35 dB(A)
och buffring med 1 500 meter skulle
innebära att flertalet potentiella
vindbruksområden som pekats ut i
utställningshandlingens kartmaterial
minskas i sin utsträckning eller stryks.

I Vindbruksplanen anges att ett respektavstånd på minst 4 gånger den totala
vindkraftverkshöjden till bostads- som övrig
bebyggelse bör uppfyllas. Om denna
skrivning ska vara kvar måste det motiveras
väl för att det ska vara ett vägande skäl vid
överprövning. Det behöver även förtydligas i
vilka fall det ska gälla och i vilka fall avsteg
kan göras. Vad som menas med övrig
bebyggelse bör även klargöras. Ett
respektavstånd om fyra gånger totala
verkshöjden kommer ge effekten att områden
som är lämpliga för vindbruk inte kan
användas för detta ändamål.

Skrivningen formuleras om till ”bostäder”
istället för ”bostäder och övrig bebyggelse”.
Ställningstagandet om att ett respektavstånd
om 4 gånger den totala verkshöjden ska
hållas grundar sig på bedömningen av att ett
vindkraftsverks påverkan på landskapsbilden upplevs på större avstånd för större
verk. I vindbruksplanen föreslagen skrivning
påverkar teoretiskt inte verk vars totalhöjd är
mindre än 175 meter eftersom 40 dB(A) kan
antas motsvara ett avstånd på 700 meter. För
verk med en totalhöjd över 175 meter krävs
med denna bestämmelse större avstånd än
700 meter.

Kravet på 35 dBA och respektavstånd om
fyra totalhöjder uppfattas säkert positivt av
närboende till potentiella vindbruksområden.
Då det avviker från praxis är det öppet hur
överprövande instanser ser på kravet
respektive anvisningen. Oavsett vad
överprövningsinstanserna kommer fram till
antas åtminstone de första ärendena att
överklagas så långt det går. Om det visar sig
att kravet på 35 dBA inte håller rättsligt så
kan besvikelsen bli stor hos de berörda vilket
kommer ge tillsynsmyndigheten merarbete.
För att Vindbruksplan/ÖP ska ha någon vikt

Skrivningen om 35 dB(A) stryks och ersätts
med en skrivning om de värdet som är
rättspraxis i domstol idag, nämligen
40 dB(A). Se KS 2018-10-03, § 2014.
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vid överprövning måste ställningstagandena
vara mycket tydligt skrivna och väl motiverade.
I kommunens översiktsplan har det pekats ut
ett stort opåverkat område mellan Nyholm
och Bondstorp. Området är ett skogsområde
som är glesbefolkat, och där det finns få
ljudalstrande verksamheter. Området
sammanfaller till stor del med ett ungefärligt
”högriskområde” för fåglar. Vaggeryds
kommun anser att tysta opåverkade områden
med lägre exploateringsgrad har högt
bevarandevärde. Områdets värden ligger i att
det är vildmarkslikt och glest befolkat. Därför
anser Vaggeryds kommun att bevarandet av
områdets karaktär är svårt att förena med
exploatering av vindkraft. Vaggeryds
kommun anser därför att all nyexploatering
inom eller i anslutning till utpekat stort
opåverkat områden ska prövas restriktivt.
Vindkraftverk får endast komma till stånd om
exploatören kan redogöra för att
bevarandevärden i det opåverkade området
inte kommer till skada och att områdets
vildmarkskaraktär kan bevaras. Denna
skrivning kan leda till oklarheter och
tolkningsproblem.
En sammanställning av de ställningstaganden
som Vaggeryds kommun gjort bör finnas i
Vindbruksplanen. De ställningstaganden som
utgörs av generella krav som normalt tas upp
vid prövning bör tas bort. Ett exempel på
ställningstagande som kan tas bort gäller
kalkning som ”ska ha utretts på ett
tillfredsställande sätt”. De ställningstaganden
som är öppna för bedömning bör preciseras så
långt det går för att underlätta prövningen. Ett
exempel på en besvärlig bedömningssituation
ger ställningstagandet gällande
jordbruksintresset som lyder:
”Kommunens ställningstagande är att det i
varje enskilt vindkraftsärende ska ske en noga
övervägning ifall det är möjligt att förena
jordbruksintresset med uppförandet av
planerat vindkraftverk.”

Instämmer, ställningstagandet i vindbruksplanens första utställningshandling är
motsägelsefullt i sig, samt sett till tidigare
ställningstaganden i kommunens gällande
översiktsplan. Vid KS sammanträde 201810-03, § 214 beslöt man därför att inte peka
ut potentiella vindbruksområden inom det så
kallade stora opåverkade området.

Entreprenören som för närvarande genomför
kalkningen av kommunens vatten via
helikopterflygning har särskilt uttryckt
önskan om att vindbruksplanen bör vara
tydlig i att frågan behöver utredas inför
etableringen av vindkraftverk.

Varje vindkraftsärende är unik och
bedömningen måste ske i varje enskilt
ärende. Ifall en viss placering av ett
vindkraftverk går att förena med fortsatt
brukbarhet av jordbruks- eller skogsmark är
12
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från fall till fall relativt enkelt att bedöma.
Dock låter sig mjuka värden som landskapsbildens påverkan, eller påverkan på ett
områdes vildmarkskaraktär inte beskrivas
objektivt och är därför även svåra att
preciseras i det övergripande planeringsunderlag som vindbruksplanen utgör.
KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar om
yttrande kring planens stycke om turism och
friluftsliv, sid 40.
Om och när det uppstår behov att flytta
vandringsleder önskar nämnden att det görs i
samråd med kultur- och fritidsnämnden.
Övriga delar av planen har inte nämnden
något att erinra sig om.

Noteras. Vindbruksplanen kompletteras med
att bedömningen i fråga ska ske i samråd
med Kultur- och fritidsnämnden.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har tagit emot
remiss för planerad vindbruksplan för
Vaggeryds kommun. Nämnden ska yttra sig
utifrån de ansvars och uppdragsområden som
tilldelats av kommun-fullmäktige. Vaggeryds
kommun har tillsammans med Vatten- och
samhällsteknik AB upprättat en vindbruksplan. Vindbruksplanen är ett kommuntäckande tematiskt tillägg till kommunens
översiktsplan. Syftet med planen är att
identifiera potentiella lokaliseringsalternativ
för vindkraftverk i kommunen. Vid
utpekandet av potentiella områden för
vindkraft har bland annat vindförhållanden,
områdens landskapsbildsmässiga värden
liksom förekomst av motstående markanvändningsintressen vägts in.
Vindbruksplanen är inte juridiskt bindande
och varje enskilt vindkraftsärende kommer att
prövas enligt gällande lagstiftning i bland
annat miljöbalken och plan- och bygglagen.
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Kultur- och fritid berörs ett antal
bedömningsgrunder. I planen tas ett antal
intresseområden där kommunen har gjort
bedömningar och lämnat ställningstaganden
inför förutsättningar för framtagandet av
vindbruksplanen. I beaktande kring
ställningstagandet har kommunen även
lämnat förslag om samordning och utredning
vid kulturmiljöintressen och delar inom
turism och friluftsliv. Kulturmiljöintressen,
sid 38.
Kommunen bedömer att en samordning,
under förutsättning av en noggrann detaljlokalisering, kan vara möjligt i de flesta
fallen. Kommunens ställningstagande är att
konsekvenserna för Kulturhistoriska värden
ska utredas i varje enskilt vindkraftsärende,
samt att samråd alltid ska ske med Länsstyrelsens kulturmiljöenhet. Turism och
friluftsliv, sid 40.
Ett respektavstånd på 1 000 meter till Store
Mosse nationalpark, skidbacke, 1 000 meter
till hembygdspark/gård, kommunal badplats,
golfbana, campingplats, vildmarksbyn och
medeltidsbyn. Kommunens ställningstagande
är att dessa målpunkter för turism och
friluftslivet generellt ska betraktas som
känsliga för vindkraftverk.
För befintliga vandringsleder är kommunens
Noteras.
ställningstagande att dessa kan vara förenliga
med vindkraft och vid behov flyttas i sitt läge.
Gällande vandringsleder har kommunen inte
lämnat något ställningstagande med förslag
på förhållningssätt om vandringsleder
behöver flyttas för vindkraften. Vilket är
viktigt, för att kunna ta ställning till planen
och hur hanteringen ska ske vid eventuell flytt
av vandringslederna. Att flytta en vandringsled kan få konsekvenser för turism och
friluftsliv och ska beaktas i en plan som
tidigare nämnda intressen presenterade i
planen.
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FÖRENINGAR
FÖRENINGEN BEVARA VILDMARKEN
Vi tycker fortsatt att arbetsgruppen har gjort
ett gediget arbete med förslaget till vindbruksplan för Vaggeryds kommun. Generellt är det
mycket viktigt att hålla kvar vid att ljudnivån
inte får överstiga 35 dB(A) vid bostadshusens
fasad och att det stora opåverkade
vildmarksområdet bevaras ostört. Till detta
har vi ytterligare några synpunkter som vi
gärna ser att ni beaktar.

Mål för turism och friluftsliv
För skidbacken i Kyllås anges ett respektavstånd på 1 000 m. Eftersom det är frågan
om en skidbacke kommer en vindkraftsetablering vid detta avstånd innebära att det
visuella intrycket av landskapsbilden kan bli
mycket våldsamt från backen. Vi föreslår
därför att respektavståndet för Kyllås ökar till
minst 1 500 m.

På KS möte 2018-10-03, § 214 har det tagits
beslut om att skicka ut vindbruksplanen på förnyad utställning med följande
ändring. 40 dB(A) skrivs åter in i handlingen, då detta är det riktvärde som är praxis i
svenska domstolen idag. Ett utpekande av
potentiella vindbruksområden inom
kommunens så kallade stora opåverkade
område kommer inte att ske i den reviderade
handlingen eftersom det inte anses förenligt
med ställningstaganden i kommunens
gällande översiktsplan.
Noteras. I samrådshandlingen buffrades
Kyllås med 700 meter, i praktiken var dock
avståndet till närmsta potentiella vindbruksområde redan då 1 500 meter, en planerad
framtida utveckling av skidspåret tillgodoses. För att ge skidbacken i Kyllås samma
dignitet som hembygdsparkerna, kommunala badplatserna, golfbanan, medeltidsbyn
m.m. ändrades texten sida 40 till
1 000 meter. Ytterligare justering bedöms
inte erforderligt. Se kartutsnitt nedan där den
rosa ytan motsvarar en buffring med
1 500 meter till befintlig skidbacke:

Avstånd till bebyggelse
Energimyndigheten anger att avståndet till
byggnader ska vara minst 800 meter vid
15
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riksintressets områden på land. Utomlands är
man mycket mer restriktiv.
I Tyskland är kravet på avstånd till bostäder i
lugna områden minst 1 000 – 1 500 m. I
Frankrike rekommenderas minst 1 500 m för
bostadshus. I Danmark byggs nära noga inga
vindkraftverk på land längre - de byggs nu till
sjöss. Det är därför otillfredsställande att
Vaggeryds kommun har ett minimiavstånd på
bara 700 m. Vi föreslår återigen att den ökas
till 1 000 m (som är fallet i Skellefteå
kommun).
Och om det inte går, att åtminstone samma
kriterier som Energimyndigheten anger, alltså
minst 800 m.

Noteras. Delstaterna i Tyskland har olika
avståndskrav. Avståndskraven överensstämmer inte för hela Tyskland.
I vindbruksplanens förnyade utställningshandling för Vaggeryds kommun används
fortsatt ett buffringsavstånd på 700 meter till
såväl bostads- som övrig bebyggelse.
700 meter kan antas uppfylla
Naturvårdsverkets rekommenderade riktlinje
om att buller från vindkraftverk inte
varaktigt får överstiga 40 dB(A) vid
bostäder utomhus. 40 dB(A) är värdet som
är avgörande i domstolsärenden idag.
Förutom 40 dB(A) anges i vindbruksplanen
även ett kommunalt ställningstagande om att
respektavstånd på minst 4 gånger den totala
vindkraftverkshöjden ska uppfyllas till
bostäder.
Ett minimiavstånd om 800 meter till
bostäder har legat till grund som ett av flera
kriterier vid Energimyndighetens utpekande
av riksintresseområden för vindkraft.

Vattenskyddsområden – våtmarker
I en nationell inventering av våtmarker har
Naturvårdsverket delat våtmarker i fyra
naturresurser. Kartbilden på sidan 51 i
Vindbruksplanen för Vaggeryd Kommun
redovisar de våtmarker med mycket högt
naturvärde (klass1), högt naturvärde (klass 2)
och visst naturvärde (klass 3).
Man kan där märka, att område 5 (se sidan
64) är våtmark och mossar som Naturvårdsverket har klassificerat som ett mycket högt
naturligt värde. Det är ett högriskområde för
fåglar och fladdermöss eftersom det är frågan
om ett område med slättsjöar, åsar,
bergsbranter/sluttningar. Åsar som kan utgöra
ledlinjer eller där exempelvis rovfåglar kan
antas nyttja uppvindar, så kallad termik.
Vidare kan man se (sidan 49) att vid

Området berörs av våtmarker som bedömts
ha högt respektive visst naturvärde i Naturvårdsverkets nationella våtmarksinventering.
Detta förtydligas i områdesbeskrivningen.
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tjäderinventering befanns en mycket hög
förekomst av tjäder (0,8 <HSI <= 0,9) inom
samma område.
Detta har Skillingaryd-/Vaggeryd
ornitologiska förening också betonat i sitt
svar. Vindkraftsprojektet Pålsbo, som är
mycket nära, avvisades på grund av konflikt
med kungsörn och fågellivet i övrigt. Det
finns många andra rödlistade fågelarter i detta
område. Vi föreslår därför att område 5 utgår.

Noteras och förtydligas i
områdesbeskrivningen sida 65.

Stora opåverkade vildmarksområden
Föreningen Bevara Vildmarken har blivit
uppmärksammat att storleken på vildmarken
mellan Nyholm och Bondstorp (se sidan 50)
verkar ha minskat både i norr och söder
jämfört med 2002 års översiktsplan (bifogad).
Till exempel ingår inte Gisslaköp och
Gisslaköpsgölen nu i vildmarksområdet.
Detta är oförståeligt, eftersom området
innehåller stora naturvärden.
Har kommunen fattat beslut om att minska
vildmarksområdet eller är det ett misstag? Vi
föreslår att vildmarksområdet bibehålls så
som det anges i översiktsplanen 2002, såvida
inte det finns goda argument för en ändring.
Detta innebär att vi föreslår att de potentiella
vindkraftsområden som ligger inom
vildmarksområdet skall strykas

Avgränsningen till det stora opåverkade
området ändrades medvetet när gällande
översiktsplan 2012 togs fram. Vindbruksplanen utgår i sin kartredovisning ifrån nu
gällande översiktsplan. Oavsett vilken
avgränsning man tittar på så påverkar
skillnaden mellan 2002 och 2012 års
avgränsning inte de i den förnyade
utställningshandlingen utpekade potentiella
vindbruksområdena. Dessa hamnar oavsett
vilken avgränsning man tittar på utanför det
stora opåverkade området. Skillnaden
mellan 2002 och 2012 års utpekade yta för
det stora opåverkade området är relativt liten
sett till områdets totala yta.
Potentiella vindkraftsområden som under
utställningen pekats ut inom det stora
opåverkade området stryks inför planens
förnyade utställning. Se beslut KS 2018-1003, § 214.
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GRANNKOMMUNER
JÖNKÖPINGS KOMMUN
Jönköpings kommun har tidigare lämnat
synpunkter på samrådsversionen. Vaggeryds
kommun har i granskningshandlingen tagit
hänsyn till synpunkterna och Jönköpings
kommun har inget ytterligare att tillägga.

-

GISLAVEDS KOMMUN
Ärendebeskrivning
Vaggeryds kommun har tagit fram ett förslag
till vindbruksplan, utställningsversion. I detta
förslag har 35 områden pekats ut som
potentiella vindbruksområden. När det gäller
områden i anslutning till grannkommuner så
anger planförslaget att etablering av
vindkraftverk inom ett avstånd av två
kilometer ska föregås av samråd med berörda
kommuner och att det är önskvärt att även
etableringar med ett avstånd på tre kilometer
till kommungränsen samråds med berörda
kommuner.
I det tidigare samrådsförslaget så hade inga
vindbruksområden pekats ut i närområdet till
Gislaveds kommun med hänvisning till att
området utgör ett så kallat stort opåverkat
område. I utställningsversionen har detta
förbehåll tagits bort och det finns flera
potentiella vindbruksområden utpekade i
anslutning till kommungränsen mellan de
båda kommunerna.
Gislaveds kommun har i sin kommunomfattande översiktsplan, med hänvisning till en
rad motstående intressen, bedömt att det inte
är lämpligt med vindbruk i gränsområdena till
Vaggeryds kommun. Gislaveds kommun ser
det därför som särskilt angeläget att dialog
förs mellan kommunerna om konkreta vindbruksprojekt blir aktuella i närområdet till
Gislaveds kommun.

Instämmer. Utpekandet av potentiella
vindbruksområden inom det s.k. stora
opåverkade området bedöms inte stämma
överens med ställningstaganden i Vaggeryds
kommuns gällande översiktsplan. I
vindbruksplanens förnyade utställningshandling kommer inga potentiella
vindbruksområden pekas ut inom området i
fråga.
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Beslutsunderlag
Vindbruksplan Vaggeryds kommun,
utställningshandling inklusive kartbilaga och
miljökonsekvensbeskrivning daterad den 7
mars 2018.
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 27 mars 2018.
Kommunstyrelsens allmänna utskott den 18
april 2018, § 12.
SÄVSJÖ KOMMUN
Förslag till beslut
Utvecklingsavdelningen föreslår kommunstyrelsen att besluta:
Ärendebeskrivning och bakgrund:
Vaggeryds kommun har upprättat en vindbruksplan. Vindbruksplanen är ett kommuntäckande tematiskt tillägg till kommunens
översiktsplan. Syftet med planen är att
identifiera potentiella lokaliseringsalternativ
för vindkraftverk i kommunen.
Sammantaget ställer vi oss bakom vindbruksplanen för Vaggeryds kommun med
beaktande av följande punkter:
Vindbruksplanen pekar ut tre områden som
Noteras.
angränsar till Sävsjö kommun, område M, L
och P. Enligt utställningshandlingen ligger
dessa områden inom Stoppområde höga
objekt-Hagshult övningsflygplats. Då
försvarsmaktens intressen har företräde
framför vindkraftens intressen kommer
etablering av vindkraftverk troligen inte vara
möjligt i ovan nämnda områden. Sävsjö
kommun delar denna uppfattning. Förutsatt
att avgränsningen för försvarsmaktens
riksintresse kvarstår anser Sävsjö kommun sig
inte bli berörda av vindbruksplanen för
Vaggeryds kommun.
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VÄRNAMO KOMMUN
Bakgrund
Värnamo kommun har fått ta del av Vaggeryd
kommuns utställningsförslag för Vindbruksplan Vaggeryds kommun - Tematiskt tillägg
till Vaggeryds kommuns översiktsplan.
Planen har varit ute på utställning under tiden
19 mars–14 maj 2018. Värnamo kommun har
under planens samråd lämnat synpunkter i ett
samrådsyttrande.
Utredning
Värnamo kommun konstaterar att man i
utställningshandlingen har valt att stryka två
av de mindre utpekade områdena, O och T
som kommunen under samrådet hade
synpunkter kring. Värnamo kommun noterar
vidare att man har valt att hörsamma
kommunens samrådsyttrande och valt att
justera område F i områdets västra delar
vilket innebär att området inte längre omfattas
av ett större våtmarksområde. Dessa
justeringar av planförslaget ser Värnamo
kommun positivt till.
Sammanfattning
Värnamo kommun har inget ytterliga att
erinra mot det reviderade planförslaget.

-

GNOSJÖ KOMMUN
Samhällsbyggnadsutskottets förslag till
samhällsbyggnadsnämnden
Att Samhällsbyggnadsnämnden och Gnosjö
kommun har granskat föreliggande
vindbruksplan för Vaggeryds kommun och
avger följande yttrande:
Att Samhällsbyggnadsnämnden och Gnosjö
kommun anser att etablering av vindkraftverk
inom ett område av tre kilometer till
kommungränsen ska föregås av samråd med
den berörda kommunen. Det är ytterst

Noteras.
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angeläget att detta samråd sker så tidigt som
möjligt i tillståndsprocessen. I övrigt har
samhällsbyggnadsnämnden och Gnosjö
kommun inga ytterligare synpunkter på
föreliggande vindbruksplan för Vaggeryds
kommun.
PRIVATPERSONER
08 PRIVATPERSON 2018-05-13
Respektavstånd som medicinskt gränsvärde
Jag anser att bullergränserna är medicinska
gränsvärden som skall bero av hur mycket
enskilda individer kommer att störas på en
viss plats – och inget annat!
Vi vet att man störs mer om bakgrundsbullret
är litet, och därför skall nivåerna vara extra
låga på vår tysta landsbygd.
Vi vet att folk störs även där bullret inte når
40 dB(A) – jag hänvisar till Karsholm som
exempel – och akustikexpertis anser att den
amplitudmodifierade mätmetoden inte är
relevant eftersom den missar det lågfrekventa
bullret. Detta är synnerligen pedagogiskt
demonstrerat på
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?progr
amid=91&artikel=6802780 som tydligt visar
problemet just i vindkraftsproblematiken.
Respektavstånd och befolkningstäthet
Argumentet på sida 41 av 63 om att
befolkningstätheten i Vaggeryds kommun är
större än i exempelvis Skellefteå och att man
DÄRFÖR skall ha ett KORTARE
respektavstånd i Vaggeryds kommun – det
argumentet är svårförståeligt och ologiskt.
Skulle invånarna i Vaggeryds kommun vara
mera döva för störande oljud just därför att de
är fler per kvadratkilometer – knappast. Med
identiskt samma argument skulle man också
kunna hävda att vindkraftverken kan läggas
ännu närmre tätorter därför att
befolkningstätheten i dessa är större än på
landsbygden – och så resonerar vi ju inte.
Man kan också ”massera” argumentet lite

Noteras.

Instämmer. Svaret i kommunens samrådsredogörelse sida 41 kan tolkas på ett sätt som
inte var avsedd.
Ställningstagandena i Vaggeryds kommuns
vindbruksplan är bland annat en buffring på
700 meter till såväl bostads- som övrig
bebyggelse samt att ett respektavstånd på
minst 4 gånger den totala vindkraftverkshöjden ska uppfyllas till bostäder. Ett avstånd
på 700 metern kan antas motsvara det som i
dag är praxis i svenska domstolar sett till
vilket bullervärde som inte får överstigas
varaktigt vid bostäder utomhus, d.v.s.
40 dB(A).
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som man vill – beroende på vad man är ute
efter. Man kan exempelvis räkna bort
tätortsbefolkningen från totalsiffran – så att
man bara får fram de som berörs – och då får
man motsatt resultat. Argumentet är alltså inte
”robust” eller ”stabilt”. För övrigt har man i
Bayern, som det bolag kommer ifrån som vill
bygga i kommunens västra sida, enligt deras
miljöskyddslag ett respektavstånd på 10
gånger verkens höjd – så varför skall de få
komma hit och bygga mycket närmre våra
hus än de får hemma?
Argumentet om respektavstånd och
befolkningstäthet måste därför bort.

Ett respektavstånd på 4 gånger den totala
vindkraftsverkshöjden innebär längre avstånd
än 700 meter för verk vars totalhöjd är högre
än 175 meter.

010 PRIVATPERSON 2018-05-13
Som ägare av fastigheten Rumperyd 1:11 i
Se tidigare svar.
Vaggeryds kommun vill vi framföra följande
synpunkter på utställningshandlingen. Först
vill vi hänvisa till det yttrande som avgivits av
”Föreningen bevara vildmarken”, som vi
instämmer i helt. Utöver vad däri sägs, vill vi
anföra följande kompletterande synpunkter.
Respektavstånd till bostäder
Att döma av den 2018-03-07 antagna
samrådsredogörelsen finns det uppenbarligen
bland kommunens politiska partier en bred
uppfattning att det är önskvärt med ett längre
respektavstånd än 700 m till bostäder.
Moderaterna har föreslagit 1 000 m (s.32 i
Samrådsredogörelsen) liksom Miljöpartiet
(s.34). Socialdemokraterna har föreslagit
800 m baserat på att detta avstånd anges som
respektavstånd i 2013 års nya bestämmelser
om Riksintresse för vindbruk (s.26 i Samrådsredogörelsen). Och Sverigedemokraterna är ju
helt emot etablering av vindkraftparker i
kommunen.
Vi förmodar att det är synpunkterna från
länsstyrelsen som gör att kommunen anser att
gränsen 1 000 m inte kan komma ifråga.
Ur alla närboendes synpunkt är det naturligtvis önskvärt med så stort avstånd som möjligt.
Av det jämförelseunderlag som ”Föreningen

Med anledning av inkomna yttranden under
samrådet har det under arbetets gång tagits
fram en kartredovisning med vilka
konsekvenser ett buffringsavstånd på 1 000 –
1 500 meter skulle ha på de i samrådsmaterialet utpekade områdena.
Inför utställningen av vindbruksplanen tog
kommunen och den politiska vindbruksgruppen fram ”Hantering av samrådsredogörelse för Vindbruksgruppen 2017-11-09”. I
den politiska vindbruksgruppen togs det fram
två beslutsalternativ ett på 35 dB(A) vid fasad
och ett på 40 dB(A) vid fasad. Den politiska
vindbruksgruppen/KSAU enades genom ett
majoritetsbeslut, om 40 dB(A) vid fasad.
I samband med kommunstyrelsens sammanträde den 7 mars 2018 beslutades det, mot den
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bevara vildmarken” redovisar framstår ett
respektavstånd om 1 000 m som mycket
rimligt. Vi instämmer alltså i detta önskemål.
Skulle detta bedömas som helt omöjligt,
tycker vi att föreningens förslag om 800 m
borde vara en acceptabel kompromiss mellan
de motstående intressena.

politiska vinbruksgruppens förslag, om
35 dB(A) vid fasad.
Vid KSAU sammanträde 2018-09-19, § 207
samt KS sammanträde 2018-10-03, § 214
beslutades efter planens utställning att åter
skriva in det som idag är praxis i svensk
domstol, nämligen att 40 dB(A) inte får
överskridas varaktig vid bostäder utomhus,
samt att ställa ut vindbruksplanen på nytt.
Buffringen om 700 meter kan antas motsvara
en kartredovisning som återspeglar riktvärdet
på 40 dB(A).
Skrivningen avseende att ett respektavstånd
på 4 gånger den totala vindkraftsverkshöjden
ska hållas innebär längre avstånd än
700 meter för verk vars totalhöjd är högre än
175 meter. Verk med en totalhöjd på
200 meter ska enligt kommunens ställningstagande hålla ett avstånd på minst 800 meter.

Bullernivå vid bostäder
I det samrådsunderlag som exploatören Bay
Wa r.e. presenterade 2016 (Bilaga 3 till deras
underlag) redovisas olika beräkningsmetoder
för ljudpåverkan. Det framgår där att de olika
modellerna har svårt att fånga upp lokala
variationer och varierande atmosfäriska
förhållanden, något som sägs kompenseras av
de säkerhetsmarginaler man tillämpar vid
beräkningarna.
Det är vidare allmänt känt att det råder en stor
osäkerhet vad gäller hur personer upplever
störningseffekterna av vindkraftsbuller. I Bay
Wa r.e.:s nämnda underlag refereras (Bilaga 3
s. 2) vad Naturvårdsverket skriver i sin
vägledning om ljud från vindkraftverk:
”Studier i Sverige visade att andelen störda av
buller ökade med stigande ljudnivå och att
cirka tio procent upplevde sig som
bullerstörda och cirka sex procent upplevde
sig som mycket störda vid ljudnivån 3540 dB(A).”
Observeras bör också i detta sammanhang att
det av Boverket rekommenderade maximivärdet vid bostad, 40 dB(A), inte är ett

Noteras. Se tidigare svar.
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gränsvärde som inte får överskridas utan ett
värde som inte varaktigt får överskridas
(enligt samma Bilaga 3 s 4). Härtill kommer
att det för en enskild husägare i praktiken
redan av kostnadsskäl synes omöjligt att i
efterhand göra kontroller av den faktiska
ljudnivån vid fasad.
Det sagda innebär att det finns en stor
osäkerhet om hur bullret från vindkraftverken
verkligen kommer att upplevas av oss
närboende. Det var därför tillfredsställande att
kommunen redan i det förra samrådsunderlaget satte gränsen till 35 dB(A) ”för att visa
extra hänsyn till boende i kommunen”
(samrådsredogörelsen s. 35) och att man i det
nu aktuella samrådsförslaget till vindbruksplan – trots påtryckningar från länsstyrelsen håller fast vid detta värde. Det är viktigt för
alla närboende att maximivärdet nu, som
också framhålls av ”Föreningen bevara
vildmarken”, behålls vid 35 dB(A).
Miljö- och byggnämnden har nyligen i beslut
2018-04-24 konstaterat att detta värde avviker
från praxis och att skälen måste motiveras
tydligt. Skälen är naturligtvis de av
kommunen redan enligt ovan angivna: av
omtanke om sina innevånare månar
kommunen om bästa möjliga boendemiljö.
Det stora orörda vildmarksliknande området
Bestämmelsen i 3 kap. 2 § Miljöbalken säger
att ”Stora mark- och vattenområden som inte
alls eller endast obetydligt är påverkade av
exploateringsföretag eller andra ingrepp i
miljön skall så långt möjligt skyddas mot
åtgärder som kan påtagligt påverka
områdenas karaktär.”
Bestämmelsen tillkom ursprungligen 1987
som ett led i en lagstiftning varigenom
ansvaret för planeringen av den lokala miljön
decentraliserades till kommunerna.

Se tidigare svar avseende stort opåverkat
område.

Vaggeryds kommun synes mycket tidigt ha
tillämpat den nya lagstiftningen och i sin
översiktsplan markerat det stora vildmarks24
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liknande området mellan Bondstorp och
Nyholm som ett sådant MB 3:2 - område.
Området avgränsas i öster ungefärligen av en
linje Horsarp – Ovdaskog – väster om
Pålskog över Gisslaköp fram till Nyholm och
i väster av kommungränsen mot Gislaveds
kommun (se karta tillhörande Vaggeryds
kommuns översiktsplan 2002), men som
framgår av yttrandet från ”Föreningen bevara
vildmarken” tycks omfattningen nu av okänd
orsak ha något begränsats.
Området fortsätter västerut i Gislaveds
kommun, som i sin översiktsplan 2016
markerat området som ”olämpligt område för
vindbruk”.
När Statens Energimyndighet på sin tid
markerade en mindre del av området (en bit
utanför det nu föreslagna exploateringsområdet för Vaggeryds vindbrukspark) som
riksintresse för vindbruk, var Vaggeryds
kommun med hänsyn till de värden som ett
tyst, orört vildmarksområde representerade
inte positiva till en utbyggnad av vindkraft
här. Däremot såg man positivt på
vindkraftsetablering i ett längre norrut beläget
område av kommunen, som även det
markerats som riksintresse för vindbruk
(jämför utkast till Översiktsplan 2010).
I den nu gällande översiktsplanen från 2012
(s. 16) lyfts vildmarksområdet fram under
rubriken ”Stora opåverkade områden enligt 3
kap MB § 2”:
”Mellan Nyholm och Bondstorp finns ett
skogsområde som är tyst och glesbefolkat. I
Vaggeryds kommun och i Jönköpings län
finns få områden som kan anses vara tysta
och opåverkade av buller från stora vägar.
Vaggeryds kommun anser att tysta
opåverkade områden med lägre
exploateringsgrad som detta är värda att
bevara. Områdets värden ligger i att det är
vildmarkslikt och glest befolkat.”
Om utnyttjande av området för vindkraft sägs
i översiktsplanen följande (s. 34):
25
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”Ett av riksintresseområdena [för vindbruk,
min anm.] (det södra) sammanfaller med det
vildmarksliknande området i skogarna mellan
Bondstorp och Nyholm. Området är tyst och
glest befolkat och utpekat enligt 3 kap. MB
2 §. Vaggeryds kommun anser att detta är ett
värde som kommer att gå förlorat om det sker
vindkraftsutbyggnad i området”.
Och som slutsats i översiktsplanens
”Riktlinjer Vindkraft” fastslås i första
punkten under rubriken ”Dessa riktlinjer skall
gälla för vindkraft i Vaggeryds kommun”
(s.36):
”Vindkraftverk skall placeras så att de inte
medför en negativ påverkan på areella
näringar, natur-, kultur- eller friluftsområden
eller andra allmänna intressen. Hänsyn skall
tas till lokala och regionala värden, till
exempel det stora vildmarksliknande området
mellan Bondstorp och Nyholm.”
De tidigare markerade riksintressena för
vindkraft har som bekant sedermera slopats
av Energimyndigheten.
Trots de nämnda, klara uttalandena i den
gällande översiktsplanen valde Bay Wa r.e.
att planera för en stor vindkraftspark med 27
st. kraftverk till stor del belägna inom det
angivna MB 3:2 – området.
I den nu aktuella samrådsredogörelsen uppger
kommunen att Länsstyrelsen anser att det är
viktigt att kommunen gör ett tydligt
ställningstagande och en beskrivning av
varför det angivna området är att betrakta som
ett ”stort opåverkat område enligt 3 kap 2 §
miljöbalken.” Länsstyrelsen menar att ”stora
opåverkade områden enligt 3 kap. 2 §
miljöbalken” inte pekats ut med vindkraft i
åtanke (Samrådsredogörelsen s. 7).
Det är svårt att förstå vad Länsstyrelsen
egentligen åsyftar. Kommunen har redan i
Samrådshandlingen för Vindbruksplanen
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2017-06-15 (s. 44) klart och tydligt förklarat
motiven för sin uppfattning:
”Områden som ej är påverkade av olika
verksamheter och buller blir mer och mer
sällsynta. Även i Vaggeryds kommun och i
Jönköpings län finns få områden som kan
anses vara tysta och opåverkade av buller från
verksamheter eller stora vägar. I kommunens
översiktsplan, ÖP 2012, nämns ett område
mellan Nyholm och Bondstorp som ett stort
opåverkat område. Området är ett
skogsområde som är glesbefolkat, och där det
finns få ljudalstrande verksamheter. Området
sammanfaller till stor del med ett ungefärligt
”högriskområde” för fåglar. Se kartbild sida
31 fågelliv. - Vaggeryds kommun anser att
tysta opåverkade områden med lägre
exploateringsgrad som detta är värda att
bevara. Områdets värden ligger i att det är
vildmarkslikt och glest befolkat.”
Några särskilda kriterier för vad som krävs
för att ett område skall kunna falla in under
stadgandet i MB 3:2 finns inte i lagstiftningen
eller dess förarbeten utöver att det skall vara
”stort” och ”inte alls eller endast obetydligt
påverkat av exploateringsföretag eller andra
ingrepp i miljön”. Att dessa både kriterier här
är uppfyllda är uppenbart. Att området under
lång tid av de lokala bönderna på
konventionellt sätt har utnyttjats som
”produktionsskog” förtar rimligtvis inte detta
(jämför Bay Wa r.e:s invändning enligt
Samrådsredogörelsen s. 57).
Inte heller har det någon betydelse att de
inventeringar som Bay Wa r.e har låtit göra
för tillståndsansökan för Vaggeryds
Vindbrukspark enligt bolaget ”har visat att
stora delar av projektområdet för Vaggeryds
Vindbrukspark som också täcks av det stora
opåverkade området saknar starkt
skyddsvärde” (Samrådsredogörelsen s. 58).
Det krävs helt enkelt inte att det skall finnas
några objekt av de typer som dessa
inventeringar avser för att ett område skall
kunna klassas som MB 3:2-område.
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Det är säkerligen riktigt att området från
början inte pekades ut specifikt ”med
vindkraft i åtanke”. Man syftade självfallet på
att skydda området från alla former av
ingrepp i miljön. Och i kommunens senare
planarbete har, som framgår av redovisningen
ovan, skyddet mot de störningar som just
vindkraftsetablering innebär lyfts fram och
betonats.
Troligen som en eftergift åt länsstyrelsen
markeras i det nu föreliggande
samrådsförslaget stora delar av MB 3:2området som potentiella vindbruksområden,
visserligen med särskilt angivande att
kommunen bedömer att områdena generellt
ska ses som mycket känsliga för vindkraft och
att vindkraftsetableringar endast får komma
till stånd om exploatören kan redogöra för att
bevarandevärden i det opåverkade området
inte kommer till skada och att områdets
vildmarkskaraktär kan bevaras. (s.10 i
Utställningshandlingen).
Vi önskar att kommunen håller fast vid den
uppfattning om områdets unika, tysta
vildmarkskaraktär samt den bedömning att
detta är ett värde som kommer att gå förlorat
om det sker vindkraftsutbyggnad i området,
som i decennier varit kommunens ståndpunkt,
och att kommunen som en konsekvens härav
låter alla potentiella vindbruksområden som
ligger inom det utpekade MB 3:2-området
utgå.

Se tidigare svar. Potentiella vindbruksområden undantas från stort opåverkat område
och vindbruksplanen ställs ut på en förnyad
utställning. Se KS 2018-10-03, § 214.

Om det nu trots allt skall anläggas en
vindbrukspark i området bör enligt vår
mening i vart fall hänsyn till området tas
genom att ljuden från vindkraftverken
anpassas till Naturvårdsverkets normer för
områden där ljudmiljön är särskilt viktig,
d.v.s. en gräns på 35 dB(A), allt i enlighet
med Naturvårdsverkets ”Riktvärden för ljud
från vindkraft”.
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BAYWARE RENEWABLE ENERGY
Föreliggande yttrande redovisas härmed
synpunkter från BayWa r.e Scandinavia AB
såsom företrädare av projektutvecklarna för
Vaggeryds vindbrukspark samt arbetsgruppen
såsom företrädare för de 60-tal markägare
som upplåtit mark för Vaggeryds Vindbrukspark (gemensamt “yttrandena”). Yttrandet
avser utställningshandlingen av vindbruksplan i Vaggeryds kommun, tematiskt tillägg
till Vaggeryds kommuns översiktsplan,
Utställningshandling 2018-03-07 § 041, Dnr
KS/2017/164.
Struktur på yttrandet
Yttrandet är strukturerat som denna skrivelse
jämte Yttrandenas inlaga “Yttrande över
samrådshandling för vindbruksplan i
Vaggeryds kommun” daterat 2017-09-06.
Övergripande information
I tillägg till vad som anges i bilaga 1 kan
konstateras att vad som anges i ansökan om
tillstånd för att få upp till 27 vindkraftverk i
Vaggeryds kommun. “Vaggeryds vindbrukspark” vidhålls och att ärendet ännu är under
prövning.
Inledning
Miljöprövning av en vindbruksanläggning
motsvarande den planerade Vaggeryds
vindbrukspark handläggs ytterst av staten. I
ett första skede genom Länsstyrelsen.
Länsstyrelsen har bl.a. som ansvarsområde att
granska och analysera och slutligt besluta om
den enskilda ansökan vad avser miljöfrågor.
Kommunen har ett ansvar för ställningstagande om markanvändningen och anvisar
inte sällan på sätt som nu utställningshandlingen till stor del omfattar markområden
lämpliga för t.ex. vindbruk. Yttrandena
bedömer det som bra att Vaggeryds kommun
tagit ställning till vägledning för markanvändningen ur ett känslighetsperspektiv men

Kommunens utpekande av potentiella vindbruksområden i kommunens översiktsplanearbete, i vilken vindbruksplanen är en del, ska
ses som en första kommuntäckande känslighetsanalys över vilka områden kommunen
bedömer som mer eller mindre känsliga för
vindkraft. En mer ingående lämplighets29
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avråder kommunen från att försöka ersätta
Länsstyrelsen i miljöprocessen genom att
stipulera begränsningar som i detta
föreliggande fallet med utställningshandlingen, utan sakliga motiv väsentligt
avvikande får vedertagen praxis eller annars.
Yttrandena vidhåller uppfattningen om att
Vaggeryds kommuns ambitioner om
förnyelsebar energy genom vindbruket i
föreliggande utställningshandling är bra men
är det seriöst? Det kan konstateras att de
väsentliga begränsningarna som angavs i
samrådshandlingen inte lättats trots
samrådsyttranden från tunga instanser med
adekvata synpunkter på detta varför det är
oklart vad Vaggeryds kommun har för avsikt
med nu föreliggande utställningshandling
utifrån angivna ambitioner. Det torde vara
oomtvistat att föreslagna väsentliga
begränsningar inte tillräckligt analyserats vad
avser konsekvenser om Vaggeryds kommun
nu menar allvar med ambitionerna.

prövning krävs i varje enskilt vindkraftsärende.

Utställningshandlingen anger tydliga men
kommenterade motstridigheter vilket inte kan
tolkas på annat sätt än att beslutsprocessen
inför utställningen varit ostrukturerad
och/eller under stark tidspress. Det stärker vår
tes om att innehållet i utställningshandlingen
inte i tillräcklig omfattning analyserats vad
avser konsekvenser.
Utifrån de ambitioner som Vaggeryds
kommun anger i utställningshandlingen, de
lagar och förordningar jämte praxis som
gäller för vindbruket i Sverige uppmanar
yttrandena genom detta yttrande Vaggeryd
kommun att grundligt ompröva angivna
väsentliga begränsningsvärden såsom
bullernivåer och avståndsbegränsningar.
Vindbruket är ett prioriterat samhällsintresse i
synnerhet i södra Sverige med ett underskott
av produktionskapacitet.

Instämmer. Se tidigare svar avseende
beslutsprocessen. Konsekvenserna för utvalda
ställningstaganden som påverkar antal och
utsträckning av de potentiella vindbruksområdena har redovisats ytterligare sedan
utställningen av vindbruksplanen.

Stoppområden
Yttrandena ser positivt på att utställningshandlingen har ändrats på sätt som yttrandena
påpekade under samrådet och därmed att de

Instämmer, vindbruksplanen revideras i
ställningstagandet om att 35 dB(A) inte får
överskridas varaktigt vid bostäders fasader
och ställs ut på nytt. Skrivningen om
35 dB(A) har inget stöd i rättspraxis och är
därför missvisande.
Se tidigare svar avseende ärendets gång.

Instämmer, se tidigare svar. Vindbruksplanen
revideras åter och ställs ut på nytt.

Ansökan om etablering av vindkraftverk
utanför de utpekade potentiella vindbruksområdena kommer att hanteras restriktivt.
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utpekade områdena ses som vägledande, och
att varje enskild ansökan ska behandlas
utefter de förutsättningar som råder för aktuell
plats och för aktuellt projekt. Det innebär
också att delområden som inte har utpekats
som lämpliga inte automatiskt är
“stoppområden” för vindbruk.
Markanvändning
Yttrandena ser det som positivt att Vaggeryds
kommun inte beaktar det stora opåverkade
området i västra delen av kommunen som ett
“stoppområde” för vindbruk utan att de
faktiska omständigheterna i varje ansökan ska
granskas i detalj och att beslut utefter rådande
förutsättningar skall tas. Detta märks speciellt
tydligt i och med att områden lämpliga för
vindbruk har pekats ut inom det stora
opåverkade området.

I utställningshandlingen utpekade potentiella
vindbruksområden inom det stora opåverkade
området undantas åter. Se beslut i KS 201810-03, § 214. Ett utpekande av potentiella
vindbruksområden inom det stora opåverkade
området bedöms som motstridig till
ställningstagandet i kommunens gällande
översiktsplan. Se även tidigare svar.

Buller
Yttrandena vidhåller och delar Länsstyrelsens
uppfattning om att Vaggeryds kommun inte
visat att det finns skäl att frångå praxis om
generell maximal bullernivå om 40 dB(A) vid
fasad på bostadshus. Föreslagen bullerbegränsning om 35 dB(A) kommer i praktiken
omöjliggöra utbyggnad av vindbruk inom
kommunen och därmed försvåra eller till och
med omöjliggöra arbetet att uppfylla
kommunens mål om utbyggnad av
förnyelsebar energi.
Yttrandena anser således att vedertagen praxis
om 40 dB(A) skall gälla som generell
Instämmer, handlingarna justeras i detta
maximal bullernivå vid fasad på bostadshus.
avseende. Se tidigare svar.
Respektavstånd
Det är inte praxis i Sverige med avståndsbegränsningar mellan vindkraftverk och
bostäder, utan det är väsentligt ljudberäkningar som automatiskt dikterar avstånd, även
om Boverket har rekommendationer på
500 meter (inom 500 m kan 40 dB (A) nivån
svårligen innehållas) se t.ex. Mark- och
miljööverdomstolens domar i mål M 1344-16
respektive M 4596-15, daterade 2016-12-14.

Se tidigare svar.
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Yttrandena anser Vaggeryds kommuns
medvetenhet och ambition med högeffektiva
vindbruksparker, vilket innebär högre
vindkraftverk, blir motstridigt till den
angivelse om minsta avstånd som föreslås
enligt Vaggeryds kommuns Utställningshandling och att det saknas grund i faktiska
risker som föreligger.
Yttrandena vidhåller en formulering att det
bör vara ett visst avstånd till bostäder och
sammanhållen bebyggelse där och då det även
finns visst lagstöd för detta i enlighet med
bilaga 1; men att avsteg är avståndsbegränsningar som inte har lagstöd skall utgå.
Med detta yttrande har projektutvecklarna och
markupplåtarna för Vaggeryds Vindbrukspark
redovisat sina synpunkter på utställningshandlingen för Vindbruksplan för Vaggeryds
kommun. För att fortsätta med vårt arbete
med att utveckla samhället genom landbaserat
vindbruk som producerar förnyelsebar energi
i områden med god vindpotential behöver rätt
förutsättningar råda. I Vaggeryds kommun
gäller Yttrandenas intressen området för
Vaggeryds Vindbrukspark.
Delar Vaggeryds kommun Yttrandenas
intresse behöver Utställningshandlingen
omarbetas.

Kommunens ställningstagande är fortsatt att
ett minsta avstånd om fyra gånger den totala
verkshöjden ska hållas till bebyggelse. Detta
med hänvisning till landskapsbildens
påverkan. Det kan generellt antas att storleken
på vindkraftverk står i relation till avståndet
inom vilket dess inverkan på landskapsbilden
verkar dominerande.

Utställningshandlingen revideras och ställs ut
på nytt. Se KS 2018-10-03, § 214.
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Förord
Habo är en mycket attraktiv kommun! Det märks på många sätt men inte minst på att det är
många som flyttar hit och vi växer i en snabb takt. Att bli fler som delar på gemensamma åtaganden och behov är i grunden positivt men innebär samtidigt många utmaningar som måste
hanteras på ett bra sätt. Vi har ett ansvar mot alla som redan bor här och mot de som flyttar
hit. Det innebär att vi måste växa med kvalitet och säkerställa att förutsättningarna för fortsatt
tillväxt är långsiktigt hållbara.
Det är viktigt att det finns olika typer av bostäder för alla utifrån livets olika behov och skiften.
Samtidigt finns det också många andra viktiga faktorer som måste beaktas om vi ska lyckas
att vara den hållbara kommunen för hela livet som exempelvis miljö, jämställdhet, ekonomi,
tillgänglighet, hälsa och trygghet.
Habo kommuns översiktsplans planeringshorisont tar sikte på år 2040. Översiktsplanen är ett
av kommunens viktigaste strategiska dokument och det viktigaste för den fysiska planeringen
för hur vi ska använda mark- och vattenområden. Arbetet med översiktsplanen har också varit
omfattande, utmanande och intressant. Haboborna har bidragit till framtagandet av planen
genom visat intresse, engagemang och sitt deltagande under medborgardialogen, som har
ägt rum i kommunens olika kommundelar och tätorter.
För att översiktsplanens strategier och riktlinjer ska bli framgångsrika är det viktigt att det finns
största möjliga enighet kring dessa samt att de är accepterade hos nämnder och styrelser. De
ska klara att ligga till grund för prioriteringar i kommunens kommande budgetar under flera
mandatperioder med endast några få revideringar vid behov och Habo kommuns invånare ska
känna tillit och förtroende för kommunens långsiktiga vilja att planera mot ett hållbart samhälle och en fortsatt attraktiv kommun.
Habo kommuns utveckling ska vara till för alla människor som bor och verkar här och översiktsplanen ger oss en bra grund att stå på inför framtiden och det fortsatta arbetet.
Gunnar Pettersson				Jan Sundman
Kommunstyrelsens ordförande		
Kommunchef
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Sammanfattning
Översiktsplanen behandlar den framtida
utvecklingen av Habo kommun och är en
beredskap för den långsiktiga utvecklingen. Planen
ska ge vägledning för beslut om användningen
av mark- och vattenområden samt hur den
bebyggda miljön ska bevaras och utvecklas och
vara vägledande för efterföljande planläggning,
lovgivning och tillståndsprövning.
Översiktsplanen redovisar statliga och allmänna
intressen, samt beaktar och integrerar de nationella,
regionala och kommunala mål, strategier och
program som är av betydelse för utvecklingen.

Utveckling Habo kommun
I översiktsplanen lyfts särskilt fram hur
bebyggelsestrukturer och transportstråk ska
utvecklas bäst för att ge förutsättningar för
långsiktigt hållbara resor. Hur gröna- och blåa
strukturer kan bevaras och utvecklas för att skapa
en god och hållbar livsmiljö. Hur friluftsområden
kan utvecklas, kopplas samman och tillgängliggöras
för att öka rekreationsmöjligheter. I arbetet med att
ta fram utvecklingsområden har områden med bäst
förutsättningar utifrån befintlig infrastruktur och
god tillgänglighet prioriterats.
”Den hållbara kommunen för hela livet” är
den övergripande visionen för Habo kommuns
långsiktiga utveckling. Översiktsplanen redovisar
övergripande målsättningarss, strategier och
riktlinjer för att ge uttryck för kommunens
ambitioner när det gäller den framtida utvecklingen
och vägen dit. Målsättningar, strategier och riktlinjer
är till stöd vid avvägningar inför framtida beslut.
Sex övergripande målsättningar har tagits fram för
att nå den övergripande visionen.
•

Starkt näringsliv

•

Attraktiv livsmiljö

•

Hållbar infrastruktur

•

Rekreation för livskvalitet

•

Resurseffektiv & klimatsmart kommun

•

Levande landsbygd

Målbild Habo kommun
Målbilden är kommunens syn på hur tätorterna
växer, hur infrastrukturen utvecklas med fokus på
hållbara trafikslag, hur natur- och kulturvärden kan
tas till vara och beaktas och hur friluftsområden kan
utvecklas med läget vid Vättern.
Habo kommun har en stark befolkningsökning
och är en viktig del i regionens tillväxt. Samtidigt
som kommunen utvecklas måste Habo även
beakta de konsekvenser som en utveckling
medför och samarbeta med angränsande
kommuner i de mellankommunala intressen
som berörs. En positiv utveckling innebär
utmaningar kring bostadsbyggandet och att
anpassa transportinfrastrukturen. För att klara
bostadsförsörjningen i kommunen till år 2040
behövs mellan 3 000 och 4 000 nya bostäder
byggas. Transportinfrastrukturen är idag ansträngd,
och framför allt behöver gång-, cykel- och
kollektivtrafik stärkas för att öka andelen hållbara
resor. Stadsbyggandet kan vara ett kraftfullt verktyg
som kan bidra till att styra utvecklingen i en hållbar
riktning. Med strategisk planering och principfasta
beslut finns det goda förutsättningar att kunna nå
en tydlig och gemensam målbild.

Vägen dit
De strategier och riktlinjer som redovisas i
översiktsplanen ska visa vägen i alla beslut som
fattas på vägen till målbilden och kommunens
vision. Översiktsplanen är en vägledning för att
göra avvägningar mellan olika intressen i fortsatt
planering.
Kommunen avser att följa upp om utvecklingen
går i linje med översiktsplanens övergripande
målsättningar och om målbilden är på väg att
förverkligas. Uppföljningen sker huvudsakligen
genom kommunens styrkorts- och budgetarbete
samt i samband med aktualitetsprövning av
översiktsplanen.

ÖVERSIKTSPLAN HABO KOMMUN
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Läsanvisningar
Kapitel 1
Inledning

I kapitlet beskrivs vad en översiktsplan är och hur
den formella processen ser ut när översiktsplanen
tas fram. En översiktsplan måste förhålla sig till
andra planer och program både på nationell,
regional och lokal nivå, dessa presenteras kort.
Begreppet hållbar utveckling förklaras kort.

Kapitel 2
Utvecklingsstrategi för den
hållbara kommunen

I kapitlet görs en övergripande nulägesbeskrivning
av Habo kommun. Beskrivningen belyser
planeringsutmaningar som framtidens utveckling
behöver lösa. Till översiktsplanen finns
övergripande målsättningar och strategier som
beskrivs. De övergripande målsättningarna
visualiseras i en målbild.

Kapitel 3
Riksintressen, regional utveckling
och mellankommunala frågor

I kapitlet redogörs kommunens riksintressen
samt vilka intressen som kommunen har
gemensamt med hela Jönköpings region och
vilka intressen kommunen har gemensamt
med grannkommunerna. I kapitlet beskrivs hur
kommunen vill arbeta med dessa intressen i
framtiden.

Kapitel 4
Allmänna intressen

Kapitlet tar upp intressen som rör allmänheten så
som klimatförändringar, värdefulla kulturlandskap

ÖVERSIKTSPLAN HABO KOMMUN

och naturområden, områden som är viktiga
för friluftslivet, trafik och infrastruktur, teknisk
försörjning, miljö-, hälso- och säkerhetsrisker,
näringsliv och verksamheter samt landsbygden.
I kapitlet beskrivs intressena och hur kommunen
arbetar med dem idag samt hur kommunen vill
arbeta med dem i framtiden.

Kapitel 5
Lokala utvecklingsmöjligheter

Kapitlet beskriver fem av kommunens tätorter
utifrån hur de fungerar och ser ut idag och vilka
utvecklingsmöjligheter som finns. I kapitlet beskrivs
hur kommunen vill att orterna ska utvecklas.

Kapitel 6
Genomförande och uppföljning

I kapitlet beskrivs hur kommunen behöver arbeta
för att genomföra översiktsplanen. Det handlar
bland annat om samarbeten och dialoger med olika
typer av aktörer, framtagande av utredningar och
planer, hur översiktsplanen kopplas till kommunens
budget, vilka förvaltningar och enheter som
ansvarar för att översiktsplanen realiseras samt hur
kommunen kan kontrollera så att översiktsplanen
efterlevs genom uppföljning.

Hållbarhetsbedömning
I kapitlet beskrivs de konsekvenser som man
kan vänta sig uppstå om hela översiktsplanen
genomförs. Konsekvenserna bedöms utifrån tre
aspekter, ekologiska, sociala och ekonomiska.
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Tillvägagångssätt
Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan föregås
av en rad beslut som tas i kommunstyrelsen och i
kommunfullmäktige.
•

Kommunstyrelsen beslutade 2015-08-12 att
tillsätta en styrgrupp för att ta fram en ny översiktsplan. Styrgruppen ska bestå av samtliga tre
kommunalråd, byggnadsnämndens presidium,
en representant från miljönämnden och av
kommunchef.

•

Habo kommun begärde 2015-10-02 att få en
sammanfattande redogörelse över länsstyrelsens synpunkter på översiktsplanen inför kommunens beslut om översiktsplanens aktualitet.
Länsstyrelsen yttrande inkom 2016-04-04.

•

Kommunfullmäktige beslutade 2017-04-27 att
översiktsplanen från 2006 inte är aktuell och att
en ny kommunövergripande översiktsplan ska
tas fram.

Organisation
Organisationen för arbetet med att ta fram en ny
översiktsplan ser ut på följande vis:
Styrgrupp: tre kommunalråd, byggnadsnämndens
presidium, en representant från miljönämnden och
kommunchef.
Projektgrupp: teknisk chef, enhetschef för
miljöenheten, enhetschef för gata/VA-enheten,
miljöstrateg samt tjänsteman från miljöenheten
(miljö- och hälsofrågor).
Arbetsgrupp: tjänstemän inom miljöförvaltningen,
gata/VA- enheten, plan- och exploateringsenheten,
fritids- och kulturenheten, stabsfunktion för
tekniska förvaltningen, räddningstjänsten samt vd:n
för Habo Energi.

Arbetet drivs av plan- och exploateringsenheten på
uppdrag av kommunfullmäktige.
Översiktsplanens innehåll förankras under
arbetsprocessen i projektgrupp och i styrgrupp
med syftet att förankra samrådsförslaget. Under
våren 2018 hölls genomgångar vid tre tillfällen
i kommunstyrelsen med syftet att redovisa hur
arbetet med översiktsplanens går samt förankra
översiktsplanen politiskt.

Dialog
Medborgardialog

Under vintern 2018 genomfördes
medborgardialoger på fem olika tätorter i
kommunen. Invånarna bjöds in till en workshop
där de lämnade förslag på hur orten och
Habo kommun som helhet kan utvecklas.
Det genomfördes även en riktad dialog
med näringslivet. Medborgardialogerna har
sammanställts i ett offentligt dokument.

Dialog med grannkommuner
och myndigheter

Kommunen genomförde dialoger med Jönköpings
och Mullsjös kommuner med syftet att informera
om Habo kommuns översiktsplan samt diskutera
mellankommunala frågor.
Kommunen genomförde dialoger med Jönköpings
länstrafik, Trafikverket och Länsstyrelsen med
syftet att informera och diskutera innehållet
i översiktsplanen som berör myndigheternas
verksamhetsområden och intressen.

Informationsmöte med markägare
Kommunen har haft ett informationsmöte med
markägare som berörs av översiktsplanen.

ÖVERSIKTSPLAN HABO KOMMUN
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Samråd
Beslut om att skicka ut översiktsplanen på
samråd togs i kommunstyrelsen den 10 oktober.
Samrådstiden pågår under 1 november till 31
januari 2019. Under perioden ges grannkommuner,
myndigheter, intresseorganisationer, partigrupper
i Habo kommun och invånare möjlighet att lämna
skriftliga synpunkter på innehållet i översiktsplanen.

Samrådsmöten
Under samrådstiden genomförs samrådsmöten på
samma orter som under medborgardialogen. Syftet
är att presentera utvecklingen som översiktsplanen
föreslår samt återkoppla till diskussionerna som
fördes under medborgardialogen.

Barndialog
Under samrådstiden genomförs en dialog med
elever i Habo kommun. Syftet är att förklara vad
en översiktsplan är och presentera utvecklingen
som översiktsplanen föreslår samt att ge eleverna
möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Fortsatt arbete
Efter samrådet kommer översiktsplanen att
bearbetas utifrån inkomna synpunkter för att vid
årsskiftet 2019/2020 antas av kommunfullmäktige.
Läs mer om planpocessen i kapitel 1.
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1. Inledning
Vad är en översiktsplan?
Varje kommun ska enligt plan- och bygglagen
(PBL) ha en aktuell översiktsplan som är
kommunövergripande och som ska fungera
vägledande för kommunens långsiktiga utveckling.
Översiktsplanen omfattar kommunens hela
geografiska yta. En översiktsplan är inte
juridiskt bindande och dess innehåll kan därför
inte överklagas. Däremot kan processen för
framtagandet av översiktsplanen överklagas, det
vill säga om det gjorts formella fel i hanteringen.
Eftersom översiktsplanen inte är juridiskt bindande
kan endast riktlinjer för framtida utveckling
anges. Mer detaljerade bestämmelser görs i en
detaljplan, vilken omfattar en liten geografisk yta.
Översiktsplanen ska redogöra för grunddragen
för utveckling och användning av mark och
vatten. Vidare ska översiktsplanen redogöra för
kommunens långsiktiga visioner och mål och hur
dessa kan uppnås. Översiktsplanen ska även sättas
in i ett nationellt och regionalt perspektiv samt
övergripande visa hur kommunen tar hänsyn till
nationella och regionala mål, planer och program
som har betydelse för en hållbar utveckling, till
exempel, transportpolitiska mål, miljökvalitetsmål
och regionala klimat- och energistrategier.
Förutom den heltäckande översiktsplanen kan
kommunen göra fördjupade översiktsplaner (FÖP)
över ett begränsat geografiskt område som studeras
mer noggrant, eller tilläggsplaner, där ett tema
som exempelvis vindkraft behandlas över hela
kommunen.
Gällande översiktsplan, fördjupade översiktsplaner

och tilläggsplaner bakas in i den nya översiktsplanen
och blir därmed inaktuella som egna planer. Dessa
planer är följande:
Översiktsplan 2005, Fördjupad översiktsplan Habo
tätort 2011, Fördjupad översiktsplan för Fiskebäck
1995, Fördjupad översiktsplan för Fagerhults tätort
2003, Fördjupad översiktsplan för Gyljeryd –
Västerkärr 1998 samt Vindkraftspolicy 2009.

Planprocessen
Kommunfullmäktige ska en gång varje
mandatperiod ta ställning till om översiktsplanen
är aktuell eller om den behöver revideras. När ett
beslut tagits av kommunfullmäktige om planens
aktualitet och planen inte anses vara aktuell ska
följande process ske:
1. Ett preliminärt planförslag tas fram och
under tiden sker samråd med bland annat
grannkommuner, regionen, länsstyrelsen, och
andra myndigheter. Länsstyrelsen bevakar
statens intressen, så som riksintressen,
miljökvalitetsnormer, strandskydd,
mellankommunala frågor, risk för säkerhet och
hälsa, översvämning och erosion.
2. Samråd om planförslaget. Kommuninvånare,
företag, föreningar och organisationer får
möjlighet att framföra sina åsikter om det
preliminära planförslaget på samrådsmöten.
Även länsstyrelsen och andra berörda
myndigheter, regionen och berörda kommuner
ges möjlighet att framföra sina åsikter.

Här finns mer information om lagstiftning som påverkar översiktsplanen:
Plan - & bygglagen (PBL)
3 KAP § 4-5 PBL tar upp vad en översiktsplan ska innehålla.
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Här är
vi nu!

Planarbetet
startar

Vi tar fram
ett första
planförslag

Tid för
samråd

Vi reviderar
förslaget

Tid för
granskning

3. Kommunen måste besvara alla inkomna
synpunkter under samrådet i en
samrådsredogörelse. Kommunen ska
redogöra för de synpunkter som påverkat
planen och vilka synpunkter som inte
kunnat tillgodoses samt anledningen till
detta. Samrådsredogörelsen ska finnas med i
granskningshandlingen.
4. Ett slutligt planförslag tas fram och ställs ut i
minst två månader innan kommunfullmäktige
kan ta beslut om att anta planen. Under
utställningsperioden ges återigen allmänheten
med flera möjlighet att lämna skriftliga
synpunkter till kommunen angående planen.
Kommunen ska redogöra för vilka eventuella
ändringar som synpunkterna lett till i ett
särskilt utlåtande. Länsstyrelsen ska ge ett
granskningsyttrande om planen som ska finnas
med i antagandehandlingen för översiktsplanen.
5. Om det görs väsentliga ändringar av planen
efter utställningen måste planen ställas ut på
nytt. Om inte så kan kommunfullmäktige ta
beslut om att anta planen. Planen vinner sedan
laga kraft om den inte har överklagats.

Hållbar utveckling
Begreppet hållbar utveckling hörs på många håll i
samhället. Begreppet används inom många olika
områden och på många olika sätt, vilket har gjort
det svårt att veta vad som menas med hållbar
utveckling.

Vi reviderar
förslaget

Beslut om
antagande

Tid för
överklagan

Planen
börjar gälla

Den amerikanske miljövetaren och författaren
Lester R. Brown introducerade begreppet hållbar
utveckling 1981. Begreppet fick internationell
spridning i Brundtlandrapporten 1987. Rapportens
titel är ”Our common future”, vilket kan översättas
med ”vår gemensamma framtid”. Rapporten togs
fram av FN:s Världskommission för miljö och
utveckling 1987. Ordförande var då Gro Harlem
Brundtland. Begreppets innebörd är ungefär att
hållbar utveckling tillgodoser dagens behov utan att
äventyra kommande generationers möjligheter att
tillgodose sina behov.
Hållbar utveckling kopplas till Brundtlandsrapporten i plan- och bygglagens första
kapitel § 1. I denna lag finns bestämmelser om
planläggning av mark och vatten och om byggande.
Bestämmelserna syftar till att, med hänsyn
till den enskilda människans frihet, främja en
samhällsutveckling med jämlika och goda sociala
levnadsförhållanden och en god och långsiktigt
hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle
och för kommande generationer.
Hållbar utveckling brukar delas in i tre dimensioner,
ekologisk-, ekonomisk- och social hållbarhet. De
allmänna intressena som finns i andra kapitlet i PBL
kopplas även dem till Brundtlandrapporten och de
tre dimensionerna av hållbar utveckling.

Kommunens vision
Den hållbara kommunen för hela livet, antagen
26 november 2015, är ett måldokument för
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mandatperioden 2016-2019 som beskriver
10 övergripande politiskt fastställda
verksamhetsmål. Nedan följer en uppdelning
av de kommunala verksamhetsmålen (som är
relevanta för översiktsplanen) fördelat på de tre
hållbarhetsdimensionerna.

Ekonomisk hållbarhet
En sund ekonomi och ekonomistyrning
Enligt god ekonomisk hushållning, som regleras i
kommunallagen, ska kommunal verksamhet drivas
så att kostnaderna för verksamheten inte skjuts på
kommande generationer. Kommunens investeringar
bör inte överstiga summan av avskrivningar
och årets resultat. För de enskilda nämnderna
innebär en sund ekonomi i första hand att den
av fullmäktige beslutade budgeten ska hållas. Alla
verksamheter ska bedrivas kostnadseffektivt. Det
är viktigt att det finns kostnadsmedvetenhet i hela
organisationen. Alla verksamheter ska sträva efter
att medarbetarnas arbetstid används på det sätt
som bäst gynnar kvalitet och ekonomi. Kommunen
ska varje år, under perioden 2016-2019, ha ett
budgetöverskott på minst 2 %.

Kvalitet
Habo kommuns verksamhet ska bedrivas med
hög kvalitet. Att uppnå goda resultat är en av
de viktigaste uppgifterna för den kommunala
organisationen. Medarbetare ska vägledas i arbetet
med att skapa förutsättningar för resultat med
hög kvalitet. Det är viktigt att områden som
behöver utvecklas och förbättras synliggörs. De
egna resultat- och kvalitetsmålen ska, så långt
som möjligt, jämföras med KKIK (Kommunens
Kvalitet i Korthet). KKiK redovisar och jämför
resultat inom områden som är av stort intresse
för invånarna. Resultaten har ambitionen att i ett
övergripande perspektiv beskriva kommunens
kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra
kommuner.
Habo kommun har antagit en gemensam
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värdegrund som vilar på tre begrepp, engagemang,
närhet och ansvar. Värdegrunden ska verka
vägledande för kommunens medarbetare i sitt
förhållningssätt gentemot varandra och våra
kommuninvånare.

Mångsidigt näringsliv
Näringslivets villkor och förutsättningar ska
alltid beaktas vid kommunala beslut. Habo
kommun ska underlätta och aktivt arbeta för
tydlig kommunikation till såväl befintliga företag
som till företag/företagare som vill etablera sig
i kommunen. Kommunen ska vara behjälplig i
kontakter mellan företag och myndigheter.

Social hållbarhet
Trygg och säker kommun
Habo kommun ska vara en trygg och säker
kommun för alla invånare, besökare och
verksamhetsutövare. Den personliga säkerheten är
viktig för trivseln och den upplevda tryggheten ska
ständigt förbättras. Habo kommun ska verka för att
minska såväl antal som konsekvenser av olyckor,
brott och bränder.

I Habo kommun är barnen i centrum
Barn och ungas rättigheter ska lyftas fram. Ett
barnperspektiv ska beaktas på alla beslut och
åtgärder i Habo kommun.

Skapa ett mervärde genom mångfald
och individens fria val
I Habo kommun ska alla få plats oavsett kön,
funktionshinder, etniskt ursprung eller religion.
Mångfald och valfrihet har positiva effekter för
verksamheter och medborgare.

Meningsfull fritid
Habo kommun ska uppmuntra och verka för att
alla invånare får möjlighet till en meningsfull fritid.
Det är viktigt att verka för att civilsamhället och
kommunen tar ett gemensamt ansvar.
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Ekologisk hållbarhet

med resurser.

En miljösmart och miljömedveten
kommun

Naturresurser så som vind, vatten och mineraler
kan utvecklas långsiktigt och bärkraftigt. Likaså kan
besöksnäringen utvecklas till att bli en av Sveriges
viktigaste näringar med natur- och kulturmiljöer
som är internationellt kända.

I Habo kommun ska vi arbeta aktivt med
klimat- och miljöfrågor och inte lämna över
miljöproblem till efterföljande generationer.
Hållbarhetsperspektivet ska genomsyra hela den
kommunala verksamheten. Habo kommuns
miljöprogram ska utgöra grunden för miljöarbetet
och Habo kommuns miljömål ska integreras i
den allmänna samhällsplaneringen, samt ständigt
utvecklas och anknyta till de nationella målen.

Utgångspunkter
I arbetet med att ta fram en ny översiktsplan
tar kommunen fasta på nationella och regionala
övergripande målsättningar som ska genomsyra
det kommunala arbetet. Särskilt betydelsefulla för
översiktsplanearbetet är de mål och program som
beskrivs nedan.

Nationella mål och program
Sverige 2025, Boverkets vision
Boverket har på uppdrag av regeringen formulerat
en vision, Sverige 2025. I visionen skriver Boverket
att huvudorter och mindre orter länkas samman
genom kollektivtrafikförbindelser och utvecklade
cykelstråk, så att människor på ett enkelt och
hållbart sätt kan röra sig mellan orterna utan att
behöva använda bilen. Detta skapar arbets- och
bostadsregioner där huvudorterna blir ekonomiska
och kulturella motorer som även utvecklar de
mindre orterna. Visionen ser högskoleorter
som regionala noder för arbetsmarknad och
infrastruktur.
Visionen handlar om ökad samverkan mellan
landsbygd, kommun och stat för att erbjuda
attraktivt boende, distansarbete och levande
besöksnäring på landsbygden. Den handlar också
om ett klimatanpassat och energieffektivt byggande
med fokus på livskvalitet, god hälsa och hushållning

Visionen tar upp att de flesta gods- och
persontransporter kan ske på utbyggda
järnvägsstråk. För att nå dit krävs en kraftig
omställning med nya och förbättrade järnvägsspår
som binder ihop städer, hamnar och naturresursrika
områden.
En utvecklad kollektivtrafik förutsätter att näten
för tunnelbana, spårvagn, pendeltåg och fasta
stombussnät utvecklas kraftigt. En sådan utveckling
kortar restiderna och minskar trycket på centralt
belägna bostäder samt gynnar regional utveckling.
Visionen tar upp att Sverige kan ha ett i princip
fossilfritt elenergisystem. Det som krävs är att ny
bebyggelse energieffektiviseras, samtidigt som
systemen utvecklas och byggs ut för sol-, vind-,
våg- och bioenergi. Dessutom behövs smarta elnät
som binder samman Europa.
Klimatförändringarna påverkar både vattnets
kvalitet och kvantitet. Därför behöver våra
dricksvattensystem vara robusta och lätta att
anpassa till ändrade förutsättningar. Alla stora
grundvattenförekomster och stora ytvattentäkter
behöver nationellt skydd. Vattenverken
behöver utvecklas och det behövs planer för
vattenförsörjningen på nationell, regional och lokal
nivå.
Visionen tar upp att naturområden så som stränder,
skogar, odlingsmark och tätortsnära natur kan vara
både bättre skyddade och utvecklade så att alla
människor har tillgång till en hälsosam livsmiljö.
Stadsplaneringen behöver ta hänsyn till behovet av
grönområden, samtidigt som strandskyddet måste
stärkas. Ett bättre naturskydd gynnar den biologiska
mångfalden. mångfalden.
ÖVERSIKTSPLAN HABO KOMMUN
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Agenda 2030
I september 2015 antogs Agenda 2030 och de
globala målen för hållbar utveckling. Den nya
utvecklingsagendan består av 17 globala mål med
sammanlagt 169 delmål. Integrerat i de globala målen
är de tre sinsemellan lika viktiga perspektiven; social,
ekonomisk och miljömässig hållbar utveckling. Alla
länder i världen ska arbeta för att nå målen och det är
respektive regerings ansvar att målen nås i det egna
landet. Samarbete krävs mellan nationella och lokala
myndigheter, organisationer och föreningar, forskare
och näringsliv. Målen ska nås till år 2030.
HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

Det mål som är mest relevant
för översiktsplanen är mål 11 –
Hållbara städer och samhällen.
Städer och bosättningar ska
göras inkluderande, säkra,
motståndskraftiga och hållbara.

Följande delmål är specifikt relevanta för
översiktsplanearbetet:
Mål 11.1 Senast 2030 säkerställa tillgång för alla
till fullgoda, säkra och ekonomiskt överkomliga
bostäder och grundläggande tjänster samt rusta upp
slumområden.
Mål 11.2 Senast 2030 tillhandahålla tillgång till
säkra, ekonomiskt överkomliga, tillgängliga
och hållbara transportsystem för alla. Förbättra
vägtrafiksäkerheten, särskilt genom att bygga ut
kollektivtrafiken, med särskild uppmärksamhet på
behoven hos människor i utsatta situationer, kvinnor,
barn, personer med funktionsnedsättning samt äldre
personer.
Mål 11.3 Till 2030 verka för en inkluderande och
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hållbar urbanisering samt förbättra kapaciteten för
deltagandebaserad, integrerad och hållbar planering
och förvaltning av bosättningar i alla länder.
Mål 11.4 Stärka insatserna för att skydda och trygga
världens kultur- och naturarv.
Mål 11.6 Till 2030 minska städernas negativa
miljöpåverkan per person, bland annat genom att
ägna särskild uppmärksamhet åt luftkvalitet samt
hantering av kommunalt och annat avfall.
Mål 11.7 Senast 2030 tillhandahålla universell
tillgång till säkra, inkluderande och tillgängliga
grönområden och offentliga platser, i synnerhet för
kvinnor och barn, äldre personer och personer med
funktionsnedsättning.

Sveriges transportpolitiska mål
Det övergripande transportpolitiska målet i
Sverige är att säkerställa en samhällsekonomiskt
effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning
för medborgarna och näringslivet i hela landet.
Därutöver har riksdagen beslutat om ett
funktionsmål om tillgänglighet och ett hänsynsmål
för säkerhet, miljö och hälsa, och dessa är
jämbördiga. Regeringen har preciserat målen.
Preciseringarna för funktionsmålet som har bäring
på hållbart resande är följande.
•

Medborgarnas resor förbättras genom ökad
tillförlitlighet, trygghet och bekvämlighet.

•

Barns möjligheter att själva på ett säkert sätt
använda transportsystemet och vistas i trafikmiljöer ska öka.

•

Förutsättningarna för att välja kollektivtrafik,
gång och cykel ska förbättras.

Sveriges nationella miljömål
Sveriges miljömål är riktmärken för det nationella
miljöarbetet. Miljömålen beskriver den kvalitet vi
vill att miljön ska ha år 2020. Det finns 16 miljömål

inom olika områden. För varje mål finns ett antal
preciseringar, som förtydligar vilket miljötillstånd
som ska uppnås inom olika områden. Sveriges
miljömål omhändertar nationellt den ekologiska
dimensionen av de globala hållbarhetsmålen som
redovisas i Agenda 2030.
Av de 16 miljömålen är 14 aktuella för Habo
kommun;
Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Bara naturlig
försurning, Giftfri miljö, Skyddande ozonskikt,
Säker strålmiljö, Ingen övergödning, Levande
sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet,
Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt
odlingslandskap, God bebyggd miljö och Ett rikt
växt- och djurliv.
De nationella miljömålen har konkretiserats ner
i regionala miljömål och genom olika strategier
och åtgärdsprogram. För översiktsplanens del är
miljömålet God bebyggd miljö ett av de viktigaste.
I Habo kommuns riktlinjer
för bostadsförsörjning står
att kommunen ska precisera
miljömålet God bebyggd miljö för
Habo kommun. Nedan följer
dessa preciseringar:
1. Hållbar bebyggelsestruktur: en långsiktigt
hållbar bebyggelsestruktur har utvecklats både
vid nylokalisering av byggnader, anläggningar och
verksamheter och vid användning, förvaltning och
omvandling av befintlig bebyggelse samtidigt som
byggnader är hållbart utformade,
Kommunens precisering:
Bebyggelsestrukturen som är markeffektiv
skapar underlag för kollektivtrafik och
möjliggör en utveckling av ett tillgängligt gångoch cykelvägnät. Ny bebyggelse placeras längs
med kollektivtrafikstråk. Lämpliga områden
planeras för bostäder tillsammans med
verksamheter som inte är störande, vilket
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skapar områden som är befolkade dygnet
runt och som minskar avstånden mellan olika
målpunkter. Skolor och förskolor placeras
på strategiska områden med närhet till natur
och bostadsområden. Centrum planeras och
byggs med förutsättningar att skapa ett levande
centrum. Ny infrastruktur utvecklas och
kopplas till befintlig.
2. Hållbar samhällsplanering: städer och
tätorter samt sambandet mellan tätorter och
landsbygd är planerade utifrån ett sammanhållet
och hållbart perspektiv på sociala, ekonomiska samt
miljö- och hälsorelaterade frågor,
Kommunens precisering: Fiber byggs ut
i hela kommunen, inklusive landsbygden.
Kommunen är positiv till bostadsbyggande och
verksamhetsutveckling vilket ger förutsättningar
för att skapa en levande landsbygd och tätorter
som kompletterar varandra. Gång- och
cykelvägar byggs för att länka samman
tätorter, delområden och målpunkter. Genom
ett välfungerande vägnät och cykelnät
kan invånarna ta del av både landsbygd
och den service som finns i tätorterna.
Kulturlandskapet värnas och lyfts fram i lokala
samverkansprojekt.
3. Infrastruktur: infrastruktur för energisystem,
transporter, avfallshantering och vatten- och
avloppsförsörjning är integrerade i stadsplaneringen
och i övrig fysisk planering samt att lokalisering
och utformning av infrastrukturen är anpassad
till människors behov, för att minska resurs- och
energianvändning samt klimatpåverkan, samtidigt
som hänsyn är tagen till natur- och kulturmiljö,
estetik, hälsa och säkerhet,
Kommunens precisering: Ny bebyggelse
lokaliseras i direkt anslutning till befintlig, då
kan man bygga vidare på infrastrukturen och
vara resurseffektiv. Inför framtida utveckling
hanteras infrastrukturfrågor i
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ett långsiktigt perspektiv och i stora drag i
översiktsplanen samt i fördjupade förstudier
för större sammanhängande områden. I
arbetet med detaljplaner hanteras planeringen
för infrastrukturen konkret. I översiktsplanen
och i efterföljande detaljplaner görs
sammanvägningar och ställningstagande för
utvecklingen. I kommunens miljöprogram
finns åtgärder för att minska klimatpåverkan, i
översiktsplanen hanteras frågor som rör hälsa
och säkerhet. I samband med att detaljplaner
tas fram följs lagstiftning kring hälso- och
säkerhetsfrågor.
4. Kollektivtrafik, gång och cykel:
kollektivtrafiksystem är miljöanpassade,
energieffektiva och tillgängliga och att det finns
attraktiva, säkra och effektiva gång- och cykelvägar,
Kommunens precisering: Inventering av det
befintliga gång-och cykelnätet och förbättra
bristerna samt planering för gång- och
cykelvägar i nybyggda områden i tätorterna.
Cykelvägar kopplar samman tätorterna för
att utveckla möjligheten att pendla hållbart.
Cykelvägar ska tillgängliggöra målpunkter,
natur- och rekreationsområden. Behovet av
kollektivtrafik ska beaktas i planeringen för
nya områden och kontinuerliga dialoger med
Länstrafiken och grannkommunerna ska föras.
Perspektiv finns på hela resan och kommunen
ska arbeta för goda kopplingar mellan olika
trafikslag, cykel, buss, tåg och bil.
5. Natur och grönområden: det finns naturoch grönområden och grönstråk i närhet till
bebyggelsen med god kvalitet och tillgänglighet
Kommunens precisering: Viktiga gröna
områden och gröna stråk ska bevaras och
utvecklas och för att skapa en sammanlänkad
grönstruktur som är viktig för växt- och djurliv
samt för människans rekreation. I detaljplan
säkerställs grönstruktur och tillgången av
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grönområden och natur för att skapa möjlighet
till rekreation och en god livsmiljö. Sjöar och åar
är tillgängliga och är en viktig del i friluftslivet.
6. Kulturvärden i bebyggd miljö: det kulturella,
historiska och arkitektoniska arvet i form av
värdefulla byggnader och bebyggelsemiljöer samt
platser och landskap bevaras, används och utvecklas,
Kommunens precisering: Inventering av
bebyggelsen i tätorten innebär att byggnader
med kulturvärden pekas ut och skyddas. Likaså
kan ortsnamn och delar av landskapet inventeras
och skyddas. Ny bebyggelse intill kulturhistoriskt
intressanta byggnader, miljöer och landskap
utformas med hänsyn till dess värden. I de fall
där det är lämpligt ta fram dokument för att
lyfta fram, skydda och utveckla kulturhistoriska
byggnader/miljöer.
7. God vardagsmiljö: den bebyggda miljön
utgår från och stöder människans behov, ger
skönhetsupplevelser och trevnad samt har ett varierat
utbud av bostäder, arbetsplatser, service och kultur,
Kommunens precisering: Planering av olika
typer av bostäder såsom flerbostadshus, radoch parhus samt villor skapar förutsättningar
för ett varierat utbud av bostäder som i sin tur
möjliggör flyttkedjor och för människor att
välja bostad. Arbeta med centrumutveckling
och planera för verksamheter i bottenplan
på lämpliga och strategiska områden. Arbeta
för att skapa mötesplatser och tillgängliggöra
dessa. Arbeta med detaljplanebestämmelser för
utformning av mark och byggnader samt arbeta
med illustrationer i samband med framtagandet
av detaljplaner. Planberedskap för både bostäder
och verksamheter.
8. Hälsa och säkerhet: människor utsätts inte för
skadliga luftföroreningar, kemiska ämnen, ljudnivåer
och radonhalter eller andra oacceptabla hälso- eller
säkerhetsrisker.
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Kommunens precisering: I samband med
att lämpliga utvecklingsområden pekas ut i
översiktsplaneringen vägs frågor om hälsa och
säkerhet in. I detaljplanearbetet hanteras frågor
om hälsa och säkerhet konkret genom juridiska
bestämmelser, vars syfte är att utifrån gällande
lagstiftning, säkerställa att den planerade
markanvändningen inte utsätter människor för
hälso – eller säkerhetsrisker. Arbeta för att fler
resor och transporter sker på ett hållbart sätt
för att minska utsläpp. Skydda vattenområden
för att säkerställa dricksvatten av god kvalitet.
9. Hushållning med energi och naturresurser:
användningen av energi, mark, vatten och andra
naturresurser sker på ett effektivt, resursbesparande
och miljöanpassat sätt för att på sikt minska och att
främst förnybara energikällor används.
Kommunens precisering: Kommunen är
positiv till förnybara energikällor såsom vind,
sol och vatten. I kommunens miljöprogram
sätta upp mål och följa upp. Planering av
områden sker på ett resurseffektivt vis och
marken nyttjas på bästa sätt.
10. Hållbar avfallshantering: avfallshanteringen
är effektiv för samhället, enkel att använda för
konsumenterna och att avfallet förebyggs samtidigt
som resurserna i det avfall som uppstår tas till vara i
så hög grad som möjligt samt att avfallets påverkan
på och risker för hälsa och miljö minimeras.
Kommunens precisering: Kommunen
eftersträvar en effektiv avfallshantering
och sortering av avfall. Det finns
återvinningsstationer tillgängligt för invånarna.
Mängden överblivna jordmassor minimeras
genom en god planering och exploatering. De
massor som blir återanvänds för bästa ändamål.
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Regionala mål och program
Klimat- och energistrategi
Klimat- och energistrategin har tagits fram av
Länsstyrelsen i Jönköping i samarbete med
kommunerna i länet, myndigheter och näringsliv.
Strategin visar hur Jönköpings län kan bidra till
att klara klimatmålen, energiomställningen och
klimatanpassningen. Visionen är att Jönköpings län
ska vara ett plusenergilän år 2050, vilket innebär
att behovet av energi ska minska med 40 % och
att den förnybara energin ökar så att det finns ett
överskott som kan säljas till andra län och länder.
Det första etappmålet är att Jönköpings län ska vara
ett klimatsmart län år 2020. Det innebär att hela
samhället har utvecklat ett systematiskt energi- och
klimatarbete som leder till att utsläppen minskar.
Det innebär också att samhället anpassas till de
pågående klimatförändringarna.
I klimat- och energistrategin har sju
åtgärdsområden tagits fram:
Effektivare energianvändning
För att nå klimatmålen är energieffektiviseringen
en viktig del att arbeta med. Det handlar bland
annat om att använda energisnåla transportmedel
och uppvärmningssystem, samt se över
ventilation, belysning och isolering. Målet för
energianvändningen är att Jönköpings län ska vara
30 procent effektivare än år 2008 till år 2020.
Planering
För att kunna utveckla energieffektiva och
transportsnåla städer och tätorter krävs det att
man arbetar aktivt med samhällsplanering och
bebyggelseutveckling. För att nå dit behöver
man arbeta med förtätning och utveckling längs
med kollektivtrafikstråken. Man behöver även
arbeta mycket med utbyggnad av solcells- och
vindkraftsanläggningar, utbyggd fjärr- och
närvärme samt attraktiva transportmöjligheter med
kollektivtrafik och cykel.
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Förnybar energi
I Jönköpings län finns det stor potential för
att öka produktionen av vindkraft, solenergi,
biobränslen, etanol och biogas. Ett etappmål i
strategin är att länet ska vara självförsörjande på
el till minst 50 % år 2020. Elen ska vara förnybar
och främst produceras med solceller, vindkraft
och kraftvärmeverk. Ett annat etappmål är att
alla bostäder och lokaler ska ha fossilbränslefri
uppvärmning år 2020 samt att majoriteten av alla
tätorter ska vara anslutna till fjärr- eller närvärme.
Transporter
I Jönköpings län står transportsektorn för nästan
hälften av utsläppen av växthusgaser. Det är därför
viktigt att arbeta med energieffektivisering inom
transportsektorn. Genom att byta transportmedel
finns stora möjligheter att minska utsläppen.
Ungefär hälften av alla bilresor körs på sträckor
som är kortare än 5 km. Många av dessa resor
kan ersättas med cykel eller promenad, vilket
även bidrar till bättre folkhälsa. Det är viktigt att
minska utsläppen från transporter i länet och några
etappmål som tagits fram är att de flesta nya bilar
och den största delen av kollektivtrafiken ska drivas
med fossilfria drivmedel år 2020. I varje kommun
ska det finnas tankställen för biogas och elenergi
år 2020. År 2030 är målet att alla fordon ska köras
utan fossila bränslen.
Konsumtion och livsstil
För att minska den negativa klimatpåverkan är det
viktigt att arbeta med beteende och livsstil. Många
svenskar har bilden av att livsstilen i Sverige är
relativt klimatvänlig. Många av oss sopsorterar,
handlar miljömärkt och är duktiga på att använda
teknik för att minska en del av miljöproblemen.
Samtidigt har vi en hög energikonsumtion,
som bland annat beror på det nordliga klimatet
och tillgången på billig el. Även utsläppen av
växthusgaser från vårt resande är stora. Andelen
varor som konsumeras behöver minska och i större
utsträckning ersättas med resurssnåla tjänster.
Istället för att konsumera fysiska produkter

kan man konsumera upplevelser eller hyra via
delningstjänster så som exempelvis verktyg, bil eller
kläder med mera. Sverige ligger på plats 13 av 153
(år 2013) på Världsnaturfondens lista över de länder
som har störst ekologiska fotavtryck per person.
Jordbruk och skogsbruk
Vi behöver jordbruket eftersom det levererar
livsmedel, bidrar till en levande landsbygd och är
en förutsättning för bevarandet av den biologiska
mångfald som är knuten till odlingslandskapet.
Jordbruket kan även bidra till produktion av biogas
av gödsel från nötkreatur och energiskog. Men
mjölk- och köttproduktionen står samtidigt för en
del av länets utsläpp av framför allt metangas från
nötkreatur, metan- och lustgas från stallgödsel samt
lustgas från åkermark.
Av länets landareal består 70 % av skogsbruk
vilket gör skogsbruket till en viktig näring för
länet. Skogen är en viktig resurs på många sätt
och ger stora exportinkomster. Genom skogen får
vi förnybart bränsle till fjärrvärmeanläggningar
och värmepumpar. Skogen fungerar även som
viktig kolsänka. När skogen växer tar den upp
koldioxid från atmosfären och minskar på så vis
växthuseffekten. Avverkningen måste vara mindre
än tillväxten för att kolsänkan ska vara bestående.
Anpassning till klimatförändringar
Genom att anpassa samhället till klimatförändringar
så minimeras de risker som det nya klimatet
medför. Ett utav etappmålen är att alla kommuner
i länet har identifierat och analyserat riskerna
som ett förändrat klimat innebär till år 2015.
Klimatförändringarna kommer medföra risker
med översvämningar, ras, skred och erosion, ökade
temperaturer, värmeböljor och torka.
Dessa risker behöver kommunerna ta hänsyn till i
planering av både ny och befintlig bebyggelse.

Åtgärdsprogram inom miljömålsarbetet

En stor del i miljömålsarbetet är att ta fram
åtgärdsprogram i samverkan med berörda aktörer.
ÖVERSIKTSPLAN HABO KOMMUN
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Programmen och dess åtgärder är en viktig del för
att på regional och lokal nivå göra insatser för att
uppnå miljömålen. I arbetet samverkar kommuner,
näringsliv, frivilliga organisationer och andra aktörer
för att miljömålen ska få genomslag i länet och
miljön ska bli bättre.
Jönköpings län arbetar utifrån fem stycken
åtgärdsprogram

samhället.
•

Ökad takt för åtgärder och sanering av förorenade områden.

•

Att bryta trenden av ökade avfallsmängder från
hushållen genom ökad återvinning och återanvändning.

•

Hälsans miljömål, 2016-2020

Minskad klimatpåverkan, 2015-2019 (är under
revidering)

•

Minskad klimatpåverkan 2015–2019 (under
revidering)

Åtgärdsprogrammet är under revidering. Ett nytt
program börjar att gälla år 2021.

•

Anpassning till ett förändrat klimat 2015–2019
(reviderat år 2017)

•

Vattnets miljömål 2017–2021

•

Grön handlingsplan 2018–2022

Anpassning till ett förändrat klimat, 2015-2019
(reviderat 2017)
En av grundpelarna för länets arbete
med klimatanpassning är det regionala
åtgärdsprogrammet, Anpassning till ett förändrat
klimat. Det utgörs av 49 åtgärder som länsstyrelsen,
kommuner och olika aktörer åtagit sig att arbeta
med i strävan att klimatsäkra samhället. Arbetet
med klimatanpassning handlar om långsiktighet
och att agera förebyggande. Programmet innehåller
mål för länets klimatanpassningsarbete samt
prioriterade, konkreta åtgärder vilka har utpekade
genomförare. Åtgärderna är förankrade med
gernomförare.

Hälsans miljömål, 2016-2020
Hälsans miljömål omfattar miljömålen Giftfri
miljö, Skyddande ozonskikt, Säker strålmiljö
samt delar av Frisk luft och God bebyggd miljö.
Programmet innehåller 24 åtgärder och gäller
mellan åren 2016 och 2020. Det pågår arbete
inom flera miljöområden; tillsyn av förorenade
områden, kemikalier i förskolan, fasa ut farliga
kemikalier, kommunala kulturmiljöunderlag och
kulturmiljöprogram samt insatser i grönstrukturen.
Uppföljningen av målen visar att fortsatta insatser
behövs för att nå målen. Områden som behöver
vara i fokus framöver är;
•

Åtgärder för minskad trafik, vilken är den största källan till luftföroreningar som människor till
vardags utsätts för.

•

Kemikaliers och UV-strålningens påverkan på
barn, eftersom de är känsligare än vuxna.

•

Ökad kunskap om de kemikalier som används i
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Viktiga verksamhetsområden som påverkas
av klimatförändringarna är till exempel länets
dricksvattenförsörjning, dagvattenhantering,
miljötillstånd, krisberedskap, areella näringar,
dammsäkerhet, vägar och byggnader samt
människors hälsa. Utöver det är tillgången på
resurser en viktig fråga i klimatanpassningsarbetet.
Prioriterat inom klimatanpassningsarbetet i
Jönköpings län är att öka beredskapen och skydd
för extremväder som värmebölja, torka, storm
och skyfall samt för de effekter som medföljer en
ökande temperatur och ökande nederbörd så som
förändrade flödesmönster och översvämningsrisk,
risker för erosion, ras, skred och slamströmmar,
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försämrad råvattenkvalitet samt påverkan på djurs
och människors hälsa.
Ett nytt åtgärdsprogram ska tas fram och börja gälla
år 2021.
Vattnets miljömål, 2017-2021
Omfattar miljömålen bara naturlig försurning, ingen
övergödning, levande sjöar och vattendrag samt
grundvatten av god kvalitet. Programmet innehåller
35 åtgärder och gäller mellan åren 2017 och 2021.
Länsstyrelsen är ansvarig för flest åtgärder, därefter
kommer kommunerna. Men även andra aktörer
som till exempel Skogsstyrelsen, LRF och Smålands
turism ansvarar för åtgärder i programmet.
Åtgärderna handlar bland annat om:
•

Inventering av vandringshinder vid enskilda
vägar

•

Kommunala vattenförsörjningsplaner och vattenskyddsområden

Av miljökvalitetsmålen som ingår i programmet
är det enbart Grundvatten av god kvalitet som är nära
att nås medan de övriga inte bedöms kunna nås
till år 2020. Det finns därför ett stort behov av att
åtgärderna genomförs.

Grön handlingsplan 2018-2022
Grön handlingsplan har tagits fram av länsstyrelsen
i samverkan med länets aktörer utifrån tre olika
uppdrag med nära kopplingar till varandra
som har samordnats: 1) Uppdraget att ta fram
åtgärdsprogram för miljömålen, 2) uppdraget
om handlingsplan för grön infrastruktur och 3)
friluftslivsuppdraget.
Syftet med den gröna handlingsplanen är att bidra
till att nå miljökvalitetsmålen, ett rikare friluftsliv
och en fungerande grön infrastruktur genom att
markägare, entreprenörer, intresseorganisationer,
kommuner och myndigheter tillsammans arbetar mot
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gemensamt uppställda mål. Genom att analysera
nuläget ska åtgärder styras dit de behövs mest, där
skötsel och restaurering skapar ett för arter och
livsmiljöer mer ändamålsenligt landskap än dagens.
För miljömålsarbetet och friluftsuppdraget finns
nationellt framtagna mål, medan målen för arbetet
med grön infrastruktur är regionalt framtagna
och sammanfaller med de som togs fram för
landskapsstrategin för biologisk mångfald.
Biologisk mångfald är en grundförutsättning
för mänsklig överlevnad. Naturen ger samhället
produkter och tjänster som bidrar till välfärd och
livskvalitet. För en fungerande mångfald, krävs en
grön infrastruktur som ger landskapsekologiska
samband. Grön infrastruktur är på så vis även en
grund för att uppnå många av miljömålen och bidra
till möjligheter för ett rikt friluftsliv. Den varierande
naturen i länet erbjuder goda förutsättningar för
både biologisk mångfald och friluftsliv i olika
former.
Den generella hotbilden mot biologisk mångfald
i länet är delad. Dels finns en påverkan på
landskapet i samband med exploatering,
där naturmark tas i anspråk för bostads-,
industri- och infrastrukturbyggen. Dels sker
det en ökad igenväxning och igenplantering
av odlingslandskapet där naturbetesmarker
och slåttermarker överges i takt med en ökad
urbanisering. I skogslandskapet gör ett mer
genombrukat skogslandskap att tillgången på
naturvärden minskar, trots en ökad hänsyn. Det
sker idag en ”förgraning” i landskapet i takt med att
markägarna återbeskogar tidigare talldominerade
skogar med gran.
Handlingsplanen har identifierat åtta tematiska
insatsområden som är extra betydelsefulla i det
kommande arbetet. På sikt ska det för varje
insatsområde tas fram målsättningar och behov av
konkreta insatser och åtgärder utöver de som redan
är föreslagna.
•

Grön infrastruktur i exploaterade områden
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•

Ett skogslandskap i balans

•

Ett odlingslandskap i balans

•

Ekologiskt funktionella kantzoner med omgivande landskap

•

Invasiva främmande arter

•

Friluftsliv och naturturism

•

Tidigare miljöskulder

•

Utveckla underlag och arbetssätt (grön infrastruktur på lokalnivå, kompensationsåtgärder,
ekosystemtjänster och nyckelfaktorer)

Till den Gröna handlingsplanen och insatsområdena
finns ett åtgärdsprogram kopplat som redovisar
34 åtgärder som ska genomföras för att uppnå
målsättningarna. Ansvaret för att genomföra dessa
är fördelat på kommuner, länsstyrelsen och andra
organisationer. Åtgärdsprogrammet löper över åren
2018-2022. En förutsättning för att nå målen är en
bred samverkan och därför har åtgärderna tagits
fram i arbetsgrupper med bred representation från
olika aktörer i länet. Genomförandet av åtgärderna
följs upp årligen av länsstyrelsen.

Lokala mål och program
Riktlinjer för bostadsförsörjningen
I kommunens riktlinjer (2017-2020) för
bostadsförsörjning står att kommunen ska peka
ut en långsiktig, strategisk utveckling av Habo
kommun i översiktsplanen samt att kommunen
ska planera med miljömålet God bebyggd miljö som
utgångspunkt.
I lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar står att varje kommun ska ta fram
riktlinjer för hur de ska planera för kommunens
bostadsförsörjning. Syftet med planeringen är
att skapa förutsättningar så att alla i kommunen
kan leva i goda bostäder. För att kunna göra det
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redovisas bostadssituationen i kommunen och mål
och åtgärder kopplas till denna.
Riktlinjerna redovisar kommunens mål
för bostadsbyggandet och utvecklingen av
bostadsbeståndet, planerade insatser för att uppnå
uppsatta mål samt redovisar hur kommunen har
tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala
mål, planer och program som är av betydelse för
bostadsförsörjningen.

Digital agenda
Kommunens digitala agenda 2016-2020 bygger
på den regionala digitala agendan. Målet i Habo
kommun är att minst 90 % av alla hushåll och
arbetsplatser ska ha tillgång till höghastighetsnät
(> 100 Mbit/sek) senast år 2020. Fokus ska ligga
på fiberbaserade nät eftersom denna teknik är
förutsättningen för såväl fasta som mobila nät.

Analysen som gjorts talar för en bostadsbyggnation
som kompletterar den befintliga villabebyggelsen,
likaså en byggnation som kompletterar den
dominerade äganderätten. Ungefär 80 % av
hushållen utgörs av äganderätter.

Miljöprogram
Habo och Mullsjö kommuner har ett gemensamt
miljöprogram. Programmet gällde till en början
för åren 2014-2017. Under 2017 reviderades
programmet för att sedan förlängas till och med
år 2019. Ett nytt miljöprogram ska tas fram
som börjar gälla år 2020. Miljöprogrammet har
sin utgångspunkt i de nationella och regionala
miljömålen och den regionala Klimat- och
energistrategin. I det lokala miljöprogrammet finns
övergripande mål, delmål och åtgärder inom
områdena energi och klimat, miljömedvetenhet,
rent vatten samt natur och djur. För energi och
klimat finns tre övergripande mål: Effektivare och
klimatsmart energianvändning, fossilbränslefria
och smarta transporter som är förberedda och
anpassade inför klimatförändringar. Övergripande
mål för miljömedvetenhet är: miljöanpassade inköp
och upphandlingar, god kunskap om miljö, energi
och klimat. Övergripande mål för rent vatten
är: minska miljöpåverkan på sjöar, vattendrag
och dricksvatten. De övergripande målen för
natur och djur är: grönstrukturerna är bevarade
och naturtillgängligheten är god, natur- och
kulturmiljövärdena är bevarade.
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2. Utvecklingsstrategi den hållbara kommunen
Habo kommun - nuläge

En nulägesbeskrivning har arbetats fram genom
en workshop för politiker och tjänstepersoner, där
möjligheter och utmaningar för Habo kommun har
analyserats. Nulägesbeskrivningen tar också upp
den pågående utvecklingen i Habo kommun med
en viss tillbakablick. Den utgår från den byggda
strukturen samt den gröna och blå strukturen.
Habo kommun är en starkt växande kommun
i Jönköpings län. Den 31 december 2017 hade
kommunen 11 845 invånare. Under de senaste 10
åren har kommunen vuxit med 15 procent.
Habo kommun har en strategisk placering, cirka
2 mil norr om Jönköping som är länets huvudort.
Kommunen och främst Habo tätort har goda
förbindelser via järnväg, länsväg 195 och genom
väg 26/47.

Bebyggelse
Utvecklingen sker främst i Habo tätort och det är
där de största utmaningarna finns. Denna tätort
kommer därför beskrivas mer ingående i detta
avsnitt. Av kommunens 11 989 invånare är 8 214
bosatta i Habo tätort (juni 2018), vilket är nästan
69 %. Habo kommun har tecknat ett avtal med
Sverigeförhandlingen där kommunen avser att
bygga 1500 lägenheter till och med år 2035, vilket
ger cirka 3 700 nya invånare om vi räknar med 2,5
personer per hushåll. (Sverigeförhandlingen är en
del av regeringskansliet i Sverige som fått i uppdrag
att arbeta för medfinansiering av de planerade höghastighetsjärnvägarna i landet.) Eftersom det främst
är i Habo tätort det byggs kommer dess utveckling
att påverka resterande delar av kommunen, men
också angränsande kommuner, såsom Jönköpings
kommun när det gäller till exempel ökade trafikmängder.
Det som har byggts inom kommunen har till
stor del byggts på ny mark som inte tidigare
varit ianspråktagen och där en relativt gles

bebyggelsestruktur inte har möjliggjort ett
tillräckligt starkt underlag för att kunna
kollektivtrafikförsörja med buss.
Bostadsutvecklingen sker i hög takt och prognoser
tyder på att befolkningen kommer att fortsätta att
öka i framtiden, vilket ställer krav på att utreda
reningsverkens kapacitet i tätorterna och peka ut
mark för att eventuellt bygga ett nytt reningsverk
för att försörja Habo tätort. En annan utmaning är
att centrala lägen i tätorterna är glesa och bebyggda
med låga hus, vilket försvårar möjligheten att skapa
ett tätare centrum som kan ge mer underlag för
den befintliga servicen, utan att den befintliga
bebyggelsen påverkas negativt. I Habo tätort finns
ett behov av en byggnadsinventering för att skydda
värdefulla byggnader från att förvanskas och för att
anpassa nya till de äldre miljöerna.
Det finns potential i Habo centrum för att skapa
attraktiva mötesplatser och öka möjligheten till
förtätning. Möjligheterna att integrera service
och verksamheter med bostäder, i blandstad, är
dock begränsade, då huvuddelen av det äldre
byggnadsbeståndet har en funktionsuppdelad
struktur. Detta begränsar möjligheterna till kreativa
stadsmiljöer för småföretag och handel. Vid
förtätningsprojekt i centrum kan möjligheterna att
skapa blandstad möjliggöras.
Utmaningarna förknippade med den byggda
strukturen gäller främst bostäder, då det har byggts
mest småhus med äganderätt i kommunen, vilket
innebär att det saknas andra typer av boende
och upplåtelseformer. Utmaningen är att få till
byggnation av flerbostadshus så att den äldre och
yngre generationen kan bo kvar i den ort som
de önskar och med en struktur som möjliggör
utveckling av kollektivtrafiken. Utmaningen
är också att på lång sikt omvandla och förtäta
centrumnära områden för att öka serviceunderlaget
och möjliggöra lokaler för centrumverksamheter. I
öster ligger sjön Vättern som med ett strandskydd
på 300 meter sätter förutsättningarna för vidare
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utveckling av tätorterna som är lokaliserade utmed
Vättern.

Infrastruktur
Tätorterna i kommunen är uppbyggda utmed de
större infrastrukturstråken, Jönköpingsbanan,
länsväg 195 och riksväg 26/47. Bebyggelsen är
relativt samlad, men upplevs ändå till sin struktur
som uppdelad och fragmenterad, genom stora
öppna ytor och stora barriärer i form av väg och
järnväg som delar av samhällena.
Habo tätort har tillgång till järnvägen med en
station som ligger nära centrum. Därmed har
invånarna tillgång till ett effektivt och centralt
beläget kollektivtrafikstråk. Inom en radie på
1,5 km från stationsläget täcks i stort sett all
befintlig bebyggelse in. Invånarna i Habo tätort
har därför goda möjligheter att nyttja spårbunden
kollektivtrafik. Många bostäder och verksamheter
bedöms ligga inom såväl gång- som cykelavstånd
till stationen. Stationsläget nära centrum innebär
också förtätningspotential vilket också ger goda
förutsättningar för att effektivt nyttja befintlig
infrastruktur och tekniska system. Vissa delar
av tätorten upplevs dock ligga långt ifrån
järnvägsstationen och busshållplatser och därmed
är viljan att nyttja kollektivtrafik en barriär att
överbrygga. Närheten till Jönköpings tätort, dit
det tar cirka 15-20 minuter med bil, innebär att
bilen ändå uppfattas vara det mest bekväma och
flexibla alternativet. Av Habo kommuns cirka 3
000 utpendlare, pendlar cirka 2 900 till Jönköping.
Inpendlingen från Jönköping är cirka 1 000
personer (statistik från Statistiska centralbyrån
2016). Sker resorna med bil till Jönköping påverkar
de framförallt stadsmiljön i Jönköping med
ökade bullernivåer och partikelutsläpp. I takt med
att Habo växer kan även Habo tätort påverkas
negativt av ökade bullernivåer och partikelutsläpp.
Utmaningen ligger i att öka andelen resor som sker
med kollektivtrafik.
Genom Furusjö passerar också järnvägen, tyvärr
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har stationen här tagits bort vilket innebär
att järnvägen inte blir en tillgång för orten
utan en bullrande barriär. Furusjö är genom
järnvägen kopplat både till Mullsjö och Habo
där arbetsplatser, service, skolor med mera
finns. Utmaningen är att utveckla Furusjö så
att underlaget med antal invånare stärks och
möjligheterna att utveckla kollektivtrafiken
förbättras.
Vägar och järnvägar är både en tillgång för
kommunen men även begränsande. Detta eftersom
de skapar utmaningar som är kopplade till frågor
som rör hälsa och säkerhet. Förtätningspotentialen
i centrala lägen utmed kollektivtrafikstråk och i
stationsläget utgör en utmaning med järnvägen som
en riskfaktor som primär transportled för farligt
gods, urspårningsrisker samt buller. Riksväg 26/47
utgör en riskfaktor då den är utpekad som lämplig
transportled för farligt gods och trafikmängden
leder till trafikbuller. Även utmed länsväg 195
är bullernivåerna höga, och även om vägen inte
är upekad som led för farligt gods sker ändå
transporter på vägen som kan leda till hälso- och
miljörisker. Ombyggnationen av riksväg 26/47
innebär en ny dragning förbi Västerkärr. Denna
ort får förbättrade förutsättningar för utveckling
när andelen tunga transporter och totala antalet
trafikrörelser minskar, vilket innebär lägre risk för
olyckor och minskade bullernivåer.

Arbetsplatser
Merparten av kommunens arbetsplatser finns
i Habo tätort. Den kommunala verksamheten
med kommunhuset, skolor, vård och omsorg
är tillsammans en av de största arbetsplatserna
i kommunen. Dagligvaruhandeln och den
kommersiella handeln är koncentrerad till Blå torget
i Habo centrum. På de mindre orterna finns det
några industrier och verksamheter, bland annat
Fagerhults belysning AB i Fagerhult, som är en av
kommunens största arbetsplatser. I Fagerhult finns
det i dagsläget även mathandel, frisör, förskola och
grundskola.
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I Brandstorp finns det service såsom mathandel,
med intilliggande café och en drivmedelsstation.
En utveckling av landsbygden och de mindre
orterna med fler bostäder är en förutsättning för att
den befintliga servicen ska kunna finnas kvar och
utvecklas.
Längs med väg 195 mellan Sjogarpsrondellen och
Alléskolan i Habo tätort finns ett industriområde
på cirka 32 hektar. Flertalet av verksamheterna på
området har byggt ut och möjligheten för ytterligare
utbyggnader är begränsad. Längs med järnvägen,
kring Habo station, finns tre industriområden som
tillsammans rymmer en yta på cirka 17 hektar.
Tumbäck industriområde i norra tätorten har en
yta på 25,3 hektar, varav ungefär 30 % är bebyggd.
I Habo kommuns företagsregister finns cirka 300
företag registrerade, en större andel av dem är
verksamma i Habo tätort.
De många attraktiva lägena för bostäder och
verksamheter och närheten till Jönköping som
regioncentrum, medför en hög investeringsvilja
och en god marknad för bland annat bostäder
i Habo kommun samt nyetablering av företag.
Förutsättningarna för en fortsatt utveckling av det
lokala näringslivet bedöms därför som goda, främst
med hänsyn till den mycket goda tillgången till lägen
nära spårburen kollektivtrafik, attraktiva lägen nära
väg 195 och 26/47 samt närheten till Jönköping.
Utmaningen ligger i att få fram lämplig mark för
verksamheter men också för offentlig service såsom
skola.

Natur och friluftsliv
Habo kommun består av mycket landsbygd, med ett
tydligt stråk av jordbruksmark från söder till norr,
utmed Vätterns sida. Norra delen av kommunen och
den sydvästra består av mycket skogsmark. Hökensås
i norra delen av kommunen omfattas av riksintresse
för friluftslivet och naturvården, delar av området
är också naturreservat. Vättern är också riksintresse
för naturvård samt riksintresse för det rörliga
friluftslivet. Vättern omfattas inom Habo kommun
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av ett strandskydd på 300 meter. De bäckar och åar
som rinner i väst-östlig riktning ner mot Vättern
ingår i Vätterns vattenskyddsområde och har pekats
ut i miljömålsarbetet som nationellt och regionalt
särskilt värdefulla ur natur- och fiskesynpunkt.
Vissa av bäckarna omfattas även av strandskydd
(100 meter). Bäckarna har genomgått omfattande
restaureringsåtgärder bland annat för att gynna
öringens lek och därmed även fiskebeståndet i
Vättern. Habo kommuns gräns i öster mot Vättern
är cirka 3 mil lång. Trots den långa gränsen mot
Vättern upplevs kontakten med sjön kunna bli
bättre. Utmaningen är att stärka kopplingen
mot Vättern samt tydliggöra och tillgängliggöra
kontakten med Vättern, genom att utveckla
friluftsområden och leder, badplatser med mera.
Habo tätort omgärdas till stor del av jordbruksmark vilket har medfört att stor del av bebyggelsen
tillkommer på brukad mark när tätorten växer.
Utmaningen ligger i att genom planeringen tillskapa områden som nyttjar marken effektivt och
skapa nya gröna områden som knyter samman de
befintliga gröna områdena vilket i sin tur möjliggör
att ekosystemtjänster kan bevaras och utvecklas.
I samband med att bostadsområden och skolområden utvecklas är tillgängligheten till dessa gröna
områden en viktig resurs som skapar mervärden.
I Habo tätorts utkanter har invånarna tillgång till
ett par större tätortsnära skogar. Hökesån, som
ligger i norra tätorten, delar av orten då den rinner
i väst-östlig riktning. Samtidigt binder ån samman
skogsområdet i nordöst med området i sydväst. Hökesån är naturreservat och omfattas av strandskydd.
Eftersom Habo tätort består av många småhus med
egna trädgårdar upplevs orten som väldigt grön,
men det finns få iordningsställda parker med hög
kvalitet och hög funktionsblandning tillgängliga för
allmänheten. Samma förhållanden gäller även för de
övriga tätorterna.
Inom kommunen finns stora och sammanhängande
grönområden som dessutom är skyddade som
naturreservat, vilket ger en långsiktig tillgång på
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grönstruktur. Grönområden och naturreservat utgör
en god grund för både den biologiska mångfalden och
för människors möjlighet till friluftsliv och rekreation.
Bristerna och utmaningarna när det gäller grönstruktur
är framför allt kopplade till den lokala nivån.
Grönområdena är inte alltid tydligt sammanlänkade
med varandra och det saknas ett tydligt nätverk
av finmaskig grönstruktur. Detta är en utmaning
för den vardagliga vistelsen i gröna miljöer, där
det finns områden som saknar god tillgång till
bostadsnära natur. I den centrala bebyggelsen
finns också utmaningar för många av de
ekosystemtjänster som behövs även i en tätort.
Framför allt ekosystemtjänster kopplade till
översvämningsrisk och möjlighet till infiltration
och dagvattenrening är en utmaning i de mer
tätbebyggda områdena i kommunen.
Kommunen har en god tillgång av grundvatten,
särskilt i en formation som förbinder Hökensås
med sjön Stråken. Enligt miljökvalitetsnormerna
för vatten (2016-2021) som redovisas på
Vatteninformationssystem Sverige (VISS), har
samtliga klassade vattendrag, sjöar och grundvatten
inom kommunen potential att till år 2021 respektive
2027 uppnå god status utifrån bedömning
gällande ekologisk, kemisk och kvantitativ status.
Utmaningarna handlar om att arbeta för att främst
minska påverkan från miljögifter, morfologiska
förändringar och försurning.

Målpunkter
Målpunkter vid Vättern

29

Tätort
Vatten
Gröna stråk
Jordbruksmark
Järnväg
Järnväg, dubbelspår
Väg
Cykelled
Vandringsled
Tätortsutveckling

Målbild
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Övergripande målsättningar för
den framtida planeringen
Översiktsplanen har utarbetats utifrån målsättningar
med utgångspunkt i kommunens vision och den
workshop som hölls med tjänstemän och politiker,
samt med hänsyn till övergripande nationella och
regionala mål och program.
Enligt kommunens vision ska alla i Habo kommun
få plats och känna sig välkomna oavsett ålder,
etniskt ursprung, kön eller religion. Oavsett när
i livet och hur livssituationen ser ut, ska Habo
kommun vara fungerande, välkomnande och
inkluderande. Detta gäller såväl de människor
som bor och arbetar i kommunen som de som
besöker vår kommun, och de företag och andra
organisationer som finns etablerade här.
Habo kommun ska vara hållbar. Kommunen ska
hushålla med de resurser som finns och använda dem
på bästa sätt. Kommunen ska ta ansvar för och ta
väl hand om miljö, ekonomi och andra resurser på
ett sätt som gör att Habo kommun kan fungera väl
idag och skapa goda möjligheter för Habo kommuns
kommande generationer.
De övergripande målsättningarna som har tagits
fram ska styra Habo kommuns utveckling när det
gäller mark- och vattenanvändning.
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Till målsättningarna kopplas strategier som
förtydligar hur kommunen ska arbeta för att nå
målen. Målsättningarna har visualiserats grafiskt
och geografiskt på en karta som kallas för målbild.
Strategierna beskriver på ett övergripande sätt hur
målsättningarna ska nås. Under strategierna finns
det riktlinjer som anger mer i detalj hur kommunen
ska agera för att arbeta i målens riktning.
Riktlinjer har tagits fram för kapitel 3, 4 och 5 i
översiktsplanen. Riktlinjerna redovisas under varje
tema i respektive kapitel.
Målsättningarna kopplas även till kommunens
preciseringar av miljömålet God bebyggd miljö.
Målen, strategierna och riktlinjerna ska ligga
till grund för kommunens investerings- och
utvecklingsplanering och ska kunna följas
upp i samband med årsredovisning samt vid
översiktsplanens aktualitetsprövning vart fjärde år. I
kapitel 6 beskrivs mer utförligt genomförandet och
uppföljningen av översiktsplanen.
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Den hållbara kommunen för hela livet

Rekreation
för livskvalitet

Resurseffektiv
& klimatsmart
kommun

Levande
landsbygd

• Utveckla ny infrastruktur där det går att nyttja, och koppla ihop med befintlig infrastruktur.
• Utveckla kollektivtrafik i dialog med Jönköpings länstrafik
• Utveckla trygga omstigningspunkter i strategiska lägen för hållbara resor, där fotgängare,
cyklister, bilister, buss- och tågpassagerare kan växla transportmedel
• Bind samman tätorter med gång- och cykelvägar för att gynna arbetspendling inom och
utanför kommunen samt öka tillgängligheten till naturupplevelser
• Komplettera befintliga gång- och cykelvägar i Habo tätort för att länka samman ortens
olika bostadsområden och tillgängliggöra viktiga målpunkter och mötesplatser
• Bevara tätortsnära skogar och gröna områden i tätorten för att möjliggöra närrekreation,
stärka ekosystemtjänster och biologiska mångfald
• Bilda sammanhängande gröna stråk genom att bevara gröna områden vid exploatering,
länka samman och förstärka befintliga gröna områden i och omkring tätorten
• Tillgängliggöra Vättern och Vätterbäckarna för att stärka och utveckla friluftlivet
• Öka andelen egenproducerad förnybar energi samt öka andelen förnybar energi som
används inom kommunala verksamheter
• Bygga ut nätverket av laddpunkter på strategiska platser
• Exploatera ianspråktagen mark genom förtätning eller omvandling för att spara markresurser
• Öka markeffektiviteten och skapa reseunderlag till kollektivtrafiken
• Kommunens grundvattentäkter ska skyddas för att säkra kvalitet och kvantitet
• Värna om kulturlandskapet vid byggnation och förändrad markanvändning
• Samarbeta i projekt som utvecklar och stärker landsbygden
• Arbeta för utbyggnad av fiber och bredband
• Arbeta för att tätorterna länkas samman genom gång- och cykelvägar
• Arbeta för att vägar håller god kvalitet genom dialog och samverkan
Ö V Emed
R S I Kväghållare
TSPLAN HABO

1, 7, 8
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
1, 3, 4

Hållbar
infrastruktur

• Arbeta för ett varierat bostadsutbud med varierade upplåtelseformer
• Förtäta centrala delar av Habo tätort med bostäder för att stärka underlaget till
servicen i centrum, möjliggöra hållbara resor samt effektivisera nyttjandet av mark
• Tätortsutvecklingen sker i direkt anslutning till tätort och kollektivtrafik för att m
 öjliggöra
ett hållbart resande
• Sträva efter att grönområden i anslutning till tätorterna bevaras för att möjliggöra
rekreation och skapa trevliga boendemiljöer samt bidra till klimatanpassningen
• Arbeta för att det finns en planberedskap för skolans och omsorgens verksamheter
• Identifiera viktiga mötesplatser samt stärka och tillgängliggöra dessa
• Koppla samman bostadsområden med gång- och cykelvägar, länka samman
grönområden och skapa mötesplatser

5

Attraktiv
livsmiljö

• Stärka samverkan mellan kommunen och näringslivet genom dialoger
• Arbeta för att en planberedskap finns för att täcka behoven av nya verksamhetsområden
• Synliggöra och tillgängliggöra kommunens natur- och friluftsområden
• Skapa förutsättningar för ett levande centrum genom att möjliggöra en blandning av
arbetsplatser, bostäder och service.

3, 8, 9, 10

Starkt
näringsliv

Strategier

2, 6, 7

Sex
delmål

Koppling
till miljö
målet God
bebyggd
miljö;
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Starkt näringsliv
År 2040 har kommunen ett positivt
näringslivsklimat och mark för nyetablering
av verksamheter och företag finns att tillgå.
Kommunen har en god samverkan med ett
mångsidigt näringsliv såväl i tätorterna som på
landsbygden. Turism- och besöksnäringen utvecklas
och lockar besökare och kommuninvånare att
uppleva kommunens natur och besöksmål. Det
finns arbetsmöjligheter inom kommunen och
centrum är en viktig mötesplats som erbjuder en
variation av service.
Strategier
•

Stärka samverkan mellan kommunen och näringslivet genom dialoger

•

Arbeta för att en planberedskap finns för att
täcka behoven av nya verksamhetsområden

•

Synliggöra och tillgängliggöra kommunens
natur- och friluftområden samt dess besöksmål

•

integration. Kommunen erbjuder en variation
av bostadstyper och upplåtelseformer och har
en fortsatt stark befolkningstillväxt. Barn – och
äldreomsorgen är en central del av kommunens
verksamheter där människan är utgångspunkten.
Det finns ett rikt kultur- och föreningsliv där
barn, ungdomar, vuxna och äldre får möjlighet
att utvecklas och känna gemenskap. Platser och
målpunkter som är viktiga för kommunen har
utvecklats och har god tillgänglighet. Det finns
goda förutsättningar för möten mellan människor.
Strategier
• Arbeta för ett varierat bostadsutbud med varierade upplåtelseformer bland annat genom att
kommunen har rådighet över mark
•

Förtäta centrala delar av Habo tätort med
bostäder för att stärka underlaget till servicen i
centrum, möjliggöra hållbara resor samt effektivisera nyttjandet av mark

•

Tätortsutvecklingen sker i direkt anslutning till
befintlig tätort och kollektivtrafik för att möjliggöra ett hållbart resande

•

Sträva efter att grönområden i anslutning till
tätorterna bevaras för att möjliggöra rekreation
och skapa trevliga boendemiljöer samt bidra till
klimatanpassningen

•

Arbeta för att det finns en planberedskap för
skolans och omsorgens verksamheter

•

Identifiera viktiga mötesplatser samt stärka och
tillgängliggöra dessa

•

Koppla samman bostadsområden med gångoch cykelvägar, länka samman grönområden
och skapa mötesplatser

Skapa förutsättningar för ett levande centrum
genom att möjliggöra en blandning av arbetsplatser, bostäder och service

Koppling till miljömålet God bebyggd miljö;
1: Hållbar bebyggelsestruktur, 2: Hållbar
samhällsplanering 7: God vardagsmiljö, 8: Hälsa
och säkerhet
Attraktiv livsmiljö
År 2040 är kommunen en trygg och säker kommun
att vistas och leva i, det finns möjlighet att leva
ett gott liv i Habo kommun både i tätorterna och
på landsbygden och utifrån varje individs behov.
Habo kommun vill ge alla invånare de bästa
förutsättningarna och eftersträvar mångfald och
ÖVERSIKTSPLAN HABO KOMMUN

Koppling till miljömålet God bebyggd miljö;
1: Hållbar bebyggelsestruktur, 2: Hållbar
samhällsplanering, 3: Infrastruktur, 4:
Kollektivtrafik, gång och cykel, 5: Natur och
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grönområden, 6: Kulturvärden i bebyggd miljö,
7: God vardagsmiljö, 8: Hälsa och säkerhet, 9:
Hushållning med energi och naturresurser

Koppling till miljömålet God bebyggd miljö;
1: Hållbar bebyggelsestruktur, 3: Infrastruktur, 4:
Kollektivtrafik, gång och cykel

Hållbar infrastruktur
År 2040 drar kommunen nytta av de
kommunikationer som finns inom och i närheten
av kommunen. Resorna som görs i det vardagliga
livet utgörs till stor del med hållbara färdmedel,
så som tåg, buss, cykel och till fots. Kommunen
verkar för en snabb, enkel, tillgänglig och
effektiv kollektivtrafik som möjliggör ett enkelt
vardagsresande. Kommunen har en hållbar
dagvatten- och avloppshantering. Ny infrastruktur
så som vägar, vatten- och avloppsanläggningar
är robust och har byggts ut på ett genomtänkt
sätt som är markbesparande och anpassat till
klimatförändringar.
Strategier
•

Anpassa infrastrukturen till klimatförändringar
och utveckla ny infrastruktur i anslutning till
befintlig.

•

Utveckla kollektivtrafik i dialog med Jönköpings länstrafik

•

Utveckla trygga omstigningspunkter i strategiska lägen för hållbara resor, där fotgängare,
cyklister, bilister, buss- och tågpassagerare kan
växla transportmedel

•

•

Bind samman tätorter med gång- och cykelvägar för att gynna arbetspendling inom och
utanför kommunen samt öka tillgängligheten
till naturupplevelser

Rekreation för livskvalitet
År 2040 är närheten till naturupplevelser
och friluftsaktiviteter påtaglig. Kommunens
grönområden och friluftsområden är viktiga för att
skapa en god livsmiljö för både människor, djur och
växter. Vättern och Vätterbäckarna är lättillgängliga
och kan upplevas på nära håll. Det är viktigt att
utveckla och bevara grönområden med tydliga
gröna stråk för att skapa goda förutsättningar för
rekreation samt för djur- och växtliv som i sin tur
stärker ekosystemtjänster och ger förutsättningar
för biologisk mångfald.
Strategier
•

Bevara tätortsnära skogar och gröna områden
i tätorten för att möjliggöra närrekreation och
stärka ekosystemtjänster samt biologisk mångfald

•

Bilda sammanhängande gröna stråk genom att
bevara gröna områden vid exploatering, länka
samman och förstärka befintliga gröna områden i och omkring tätorten

•

Tillgängliggöra Vättern och Vätterbäckarna för
att stärka och utveckla friluftlivet

Koppling till miljömålet God bebyggd miljö;
5: Natur och grönområde

Komplettera befintliga gång- och cykelvägar i
Habo tätort för att länka samman ortens olika
bostadsområden och tillgängliggöra viktiga
målpunkter och mötesplatser

ÖVERSIKTSPLAN HABO KOMMUN
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Resurseffektiv & klimatsmart
kommun
År 2040 har utvecklingen av kommunen tagit
hänsyn till klimatförändringar och nyttjat mark
och vattenområden på ett resurseffektivt sätt.
Förnyelsebara energikällor har utvecklas i
kommunen för att minska miljöpåverkan. Vattnet i
kommunen mår bra och tillgången av dricksvatten
är god och håller en god kvalitet. Kommunen
arbetar för att minska miljöbelastningen, verkar för
att uppnå miljömålen och minimera energibehovet.
Systemet för avfallshantering är effektivt och
sortering samt återvinning är en naturlig del i
samhället.
Strategier
•

Öka andelen egenproducerad förnybar energi
samt öka andelen förnybar energi som används
inom kommunala verksamheter

•

Bygga ut nätverket för laddpunkter på strategiska platser

•

Exploatera ianspråktagen mark genom förtätning eller omvandling för att spara markresurser

•

Öka markeffektiviteten och skapa reseunderlag
till kollektivtrafiken

•

Kommunens grundvattentäkter ska skyddas för
att säkra kvalitet och kvantitet

•

Arbetet med klimatanpassning och minskad
miljöpåverkan är en integrerad del i den kommunala verksamheten

Koppling till miljömålet God bebyggd miljö;
3: Infrastruktur, 8: Hälsa och säkerhet,
9: Hushållning med resurser, 10: Hållbar
avfallshantering
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Levande landsbygd
År 2040 är landsbygden en attraktiv del av
kommunen som lockar människor att bo, besöka
och verka i. Kommunen främjar möjligheter
så att landsbygden har förutsättningar att
utvecklas. Utbyggnad av fiber och bredband är
en förutsättning för att leva och driva företag på
landsbygden. En väl fungerande infrastruktur,
underhåll och drift av vägar är en förutsättning för
en levande landsbygd.
Strategier
•

Värna om kulturlandskapet vid byggnation och
förändrad markanvändning

•

Samarbeta i projekt som utvecklar och stärker
landsbygden

•

Arbeta för utbyggnad av fiber och bredband

•

Arbeta för att tätorterna länkas samman genom
gång- och cykelvägar

•

Arbeta för att vägar håller god kvalitet genom
dialog och samverkan med väghållare

Koppling till miljömålet God bebyggd miljö;
2: Hållbar samhällsplanering, 6: Kulturvärden i
bebyggd miljö, 7: God vardagsmiljö

Teckenförklaring
Kommungräns
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Förslag:
Järnväg dubbelspår
Vandringled
Cykelled
Stråk för friluftsliv
Vätterbäckar
Opåverkade områden
Frilufts- och naturområden
Vattenområden
Områdesbestämmelser - kulturmiljöer
Viktiga kulturmiljöer
LIS-område
Vindkraftsområden
RV

Reningsverk
Tätortsutveckling, se kapitel 5

0

1

Z

2

4 km

RV

Markanvändningskarta
Utveckling
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Vattenskyddsområde
Områdesbestämmelser
Viktiga kulturmiljöer
Närrekreation
Nyckelbiotop
Planerade områdesskydd
Naturreservat
Strandskydd
Vattenskyddsområde
Riksintressen

0

1,25

2,5

5

Z

Hänsynskarta
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3

Riksintressen, regional
utveckling och mellankommunala intressen
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3. Riksintressen,
regional utveckling och
mellankommunala intressen
Riksintressen
Riksintressen är statens intressen och regleras i
miljöbalkens 3:e och 4:e kapitel. Riksintressen
är något som kommunen måste ta hänsyn till
i sin planering. Kommunen kan planera för en
förändrad markanvändning inom ett utpekat
riksintresseområde så länge inte syftet med
riksintresset påverkas. För Habo kommun finns
riksintresse för naturvård, kulturmiljövård,
friluftsliv, yrkesfiske, kommunikationer, värdefulla
ämnen och mineral, totalförsvaret samt Natura
2000-områden. Riksintressen som berör Habo
beskrivs utförligare under kapitel 4.

Miljöbalken (MB)
3-4 KAP MB tar upp olika
riksintressen, vilka är statens
intressen.

Regional utveckling
En del kommunala planfrågor som rör
bebyggelse- eller övrig samhällsutveckling
kan få konsekvenser utanför kommungränsen
och ibland regionen. Kommunerna har ansvar
för att hantera och beskriva dessa frågor
och deras direkta eller indirekta påverkan på
grannkommunerna. I plan- och bygglagen från
2011 har de regionala frågorna fått en stärkt roll
i översiktsplaneringen. Enligt 3 kap 5 § punkt 4
ska kommunerna redovisa hur man avser att ta
hänsyn till och samordna översiktsplanen med
relevanta nationella och regionala mål, planer och
ÖVERSIKTSPLAN HABO KOMMUN

program av betydelse för en hållbar utveckling
inom kommunen.
Med regionala intressen avses intressen som
är viktiga för Jönköpingregionens utveckling.
Mellankommunala intressen är främst av intresse
för närliggande kommuner. Nedan redovisas de
regionala och mellankommunala intressen som
berör Habo kommun. Närmare beskrivning finns
sedan i respektive kapitel.

Samverkan
Under år 2017 ingick Habo kommun i projektet
Samverkande planering i Södra Vätterbygden,
tillsammans med Mullsjö, Jönköping och
Vaggeryds kommuner. Projektets övergripande
målsättning var att bidra till en samverkande
planering i deltagande kommuner som kan
förverkliga åtaganden om att uppföra sammanlagt
14 000 bostäder fram till år 2035, i enlighet med
Sverigeförhandlingen. En gemensam strukturbild
har utvecklats utifrån ett flertal scenarier och
framtidsbilder för delregionen. Strukturbilden
redovisar en önskvärd struktur på längre sikt.
Strukturbilden ska ses som riktningsgivande för
alla beslut som rör delregionens utveckling och
på kommunal nivå. Regionalt framträder ett stråk
som med beslutade planer kan bindas samman av
en snabb, frekvent och funktionell tågtrafikpendel
– Södra Vätterpendeln, som trafikerar samtliga
mellanliggande befintliga och föreslagna nya
stationssamhällen mellan Skillingaryd och Habo.
En utveckling av ett sådant stråk skulle förbättra
möjligheterna avsevärt för arbetspendlare i
regionen, vilket i sin tur medför miljövinster och
mindre bilträngsel. Specifikt för Habo skulle det
underlätta trafiksituationen på länsväg 195 som
idag är hårt belastad av biltrafik. Översiktsplanen
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Kommungräns
Förslag:
Vandringsled
Cykelled
Gemensam utveckling
med grannkommuner

1852

Befintligt:
Friluftsområden
Järnvägsstation
Järnväg
Väg
Domneån
Cykelled
Vandringsled
Viktiga gemensamma vatten
Vattenförsörjning
Pendlingsstråk
Höghastighetsbana

0

1,5

3

6km

Z

1819

1829

195

26/47

Regionala och
mellankommunala
intressen
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tar fasta på vikten av att förbättra möjligheten
att resa mer hållbart och att stärka underlaget för
kollektivtrafik.

från industrin i många andra delar av landet har
den överlevt den ena industrikrisen efter den andra.
Ett av skälen till detta är sannolikt företagskulturen
med relativt sett många mindre och medelstora
företag med lokalt ägande och med stark förmåga
till förnyelse och flexibilitet, men också den
entreprenörsanda som finns inom regionen.
Entreprenörsandan och det dynamiska näringslivet
är också det som internt i regionen ses som de
mest centrala tillgångarna vid sidan av Högskolan
i Jönköping och det geografiska läget mellan tre
storstadsregioner.
Ytterligare en viktig tillgång som regionen har och
som delvis hänger samman med den småskaliga
industrikulturen är det starka civila samhället, det rika
föreningslivet och en social närhet som för många
uppfattas som positiv.
Regionen har en hög andel sysselsatta av den
arbetsföra befolkningen. Men med regionens
framgång, byggd på yrkesskicklighet och
företagsamhet och med god tillgång till jobb, har inte
högre utbildning prioriterats. Den goda tillgången
på arbetstillfällen har även medfört att det historiskt
sett inte alltid har varit nödvändigt att fullfölja sin
gymnasieutbildning, vilket är en förutsättning för
högre utbildning och kvalificerad yrkeskunskap.
Behovet av höjd utbildningsnivå är nu påtaglig och
en av de största utmaningarna.

Jönköpings region
I Regional utvecklingsstrategi (RUS) för Jönköpings län 2013
- 2025, beskrivs Region Jönköping på följande vis.
Regionen har en lång och stolt tradition som en
av Sveriges ledande industriregioner. Till skillnad
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Samtidigt som länet är väl positionerat ur ett
större geografiskt perspektiv, med ett utmärkt
läge mellan de tre storstadsregionerna Stockholm,
Göteborg och Malmö och en närhet till exempelvis
Linköping/Norrköping, Växjö, Halmstad och
Borås, har regionen flera utmaningar att hantera.
En är att regionen består av ett flertal olika
lokala arbetsmarknader. Det betyder att de flesta
arbetar i närheten av sin bostadsort. Möjligheten
att röra sig mellan orter i länet med allmänna
kommunikationsmöjligheter är i flera fall begränsad.
Det försvårar bland annat arbetspendling, möjlighet
att skapa naturliga mötesplatser och ett för regionen
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gemensamt fritids- och kulturliv.
En av de stora utmaningarna för Region Jönköping
handlar om att behålla alla de tillgångar som är
förknippade med industriregionen och samtidigt
förflytta sig in i kunskapssamhället. Det handlar om
att både förädla befintligt näringsliv och skapa fler
kunskaps- och idébaserade företag. Det handlar också
om att både behålla det starka civila samhällets alla
positiva egenskaper, fliten och arbetsamheten och
att öka nyföretagande, öppenheten inför det som är
annorlunda samt nya former av nätverkande.

Habo kommuns roll i regionen
Habo kommun är en integrerad del i Jönköpings
region och är sammanlänkat med angränsande
kommuner genom Jönköpingsbanan, länsväg 195 och
riksväg 26/47. Till regioncentrat som är Jönköping är
det cirka 2 mil.
Arbets- och bostadsmarknaden är sammanflätad över
kommungränserna. En stor del av arbetsplatserna
i regionen finns i Jönköping vilket innebär en stor
utpendling från kommunen till Jönköpings tätort.
Pendlingsstråket Habo - Jönköping är det största i
regionen och länet. Tiden det tar att pendla bedöms av
många som acceptabelt, varför många av kommunens
invånare är inflyttade Jönköpingsbor som har kvar sitt
arbete i Jönköping.
I Jönköping finns även ett brett kulturutbud och god
service, både kommersiell och offentlig, vilket innebär
ett resmönster även utanför arbetstid.
Det som är bra för Habo bedöms vara bra för
Jönköping och regionen och tvärtom.
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Regionala intressen
Kommunikationer
Höghastighetståg
Sverigeförhandlingen hade under åren 2014-2017
i uppdrag att förhandla om finansiering av en höghastighetsjärnväg mellan Stockholm - Göteborg/
Malmö. I förhandlingarna ingick även att förbättra
tillgängligheten och kapaciteten för transportsystemet samt öka bostadsbyggandet kring storstäderna.
Höghastighetsjärnvägen är planerad att dras genom
Jönköping med ett tågstopp söder om Munksjön.
Jönköpings kommun har åtagit sig att bygga 10 000
bostäder fram till år 2035 i samband med att höghastighetsjärnvägen anläggs. Habo kommun har i
sin tur ingått ett avtal med Jönköpings kommun om
att bygga 1 500 nya bostäder fram till 2035. Även
Vaggeryd och Mullsjö har åtagit sig att bygga 3 000
nya bostäder till 2035.
I samband med planeringen för höghastighetsjärnvägen har Jönköping, Habo, Mullsjö och Vaggeryds
kommuner gått samman i ett projekt som heter
Samverkande planering i Södra vätterbygden. Tanken är
att kommunerna gemensamt diskuterar hur regionen kan dra nytta av hastighetsjärnvägen och hur
kommunerna kan samverka kring planeringsfrågor.
Jönköpingsbanan
Jönköpingsbanan är en enkelspårig elektrifierad
järnväg mellan Nässjö och Falköping. Jönköpingsbanan trafikeras av både persontrafik och godstrafik. Jönköpingsbanan trafikeras av regionaltåg
mellan Nässjö och Skövde/Göteborg samt mellan
Jönköping och Östergötland. Det går även snabbtåg mellan Jönköping och Stockholm.
Jönköpingsbanan är därför både viktig ur ett lokalt,
regionalt och nationellt perspektiv. Lokalt och
regionalt för den vardagliga pendlingen till och
från arbetet och nationellt för veckopendling samt
övriga dagsresor. Jönköpingsbanan är utpekad som
ett viktigt riksintresse för kommunikation.

Cykelbanor
I förslag till Regional transportplan för Jönköpings län
2018-2029 har regionala cykelstråk lyfts fram. Det
är sträckor där det finns potential för att bygga
längre och sammanhängande cykelstråk som omfattar flera kommuner. Potentialen för funktionella
regionala cykelstråk har beräknats genom parametrar som invånarantal och närhet för att ta fram de
stråk som har störst potential för skol- och arbetspendling med cykel.
Det tydligaste mönstret av sammanhängande
sträckor är den starka relationen Sandhem–Mullsjö–Habo–Jönköping–Tenhult–Nässjö–Eksjö–Ekenässjön. Den sträckningen bör ses som ett stråk
med potential. Kommunerna har haft möjlighet att
yttra sig om föreslagna cykelstråk, för att fånga upp
aspekter som inte beräkningsmodellen tagit med.
Det regionala cykelstråket som berör Habo kommun är stråket Sandhem-Mullsjö-Habo-Jönköping.
Stråket kommer att utredas av Trafikverket genom
en åtgärdvalsstudie.
Att arbeta utifrån ett stråk-tänk även för cykelåtgärder och att inom stråken prioritera de åtgärder
med störst nytta och ha tydliga utgångspunkter för
prioriteringen, är grunden för att på lång sikt kunna
knyta ihop länet med cykelvägar, där det är möjligt.
Att elcyklar ökar i popularitet väntas öka potentialen för större och längre stråk.
Väg 26/47
Riksväg 26 går mellan Halmstad och Mora, via
bland annat Jönköping och går genom Habo
kommun. Den är Sveriges längsta riksväg och kallas
även för Inlandsvägen Syd. Riksväg 47 går mellan
Trollhättan och Oskarshamn via Jönköping och
genom Habo kommun. I Jönköping går dessa vägar
samman i en sträcka till Mullsjö kommun, samt
korsar väg 195. Vägarna 26 och 47 är viktiga transportleder genom regionen för både person- och
godstrafik och binder samman regionerna. För att
öka trafiksäkerheten och framkomligheten utmed
26/47 pågår en ombyggnation på sträckan mellan
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Månseryd och Mullsjö. Trafikverket bygger om
vägen till en mötesfri motortrafikled med mitträcke.
Ombyggnationen beräknas vara klar hösten 2019.
Väg 195
Länsväg 195 går mellan Jönköping och Karlsborg,
via Habo. Vägen går utmed Vättern och har en
viktig funktion då den binder samman områden
inom Habo kommun men även sammanlänkar
kommunen med angränsande kommuner. Söder
om Bankeryd i Jönköpings kommun korsar väg 195
väg 26/47 och sammanbinder Habo kommun med
riksvägarna vilket innebär att trafikplatsen är en
viktig knutpunkt. Vägen används även till stor del
för arbetspendling till Jönköpings kommun, vilket
innebär att den är en forutsättning för arbetslivet
för många invånare.
Bostadsförsörjning
Enligt länsstyrelsens Bostadsmarknadsanalys 2017,
råder det en obalans i länet när det gäller det totala
utbudet av bostäder som motsvarar konsumenternas behov och efterfrågan. Habo kommun redovisar att det råder underskott på bostäder nu och tre
år fram i tiden, vilket innebär att det råder obalans
när det gäller bostadsutbudet. Främst gäller detta
centralorten Habo tätort.
Habo kommun har genom avtal med Sverigeförhandlingen, kopplat till utbyggnaden av höghastighetståg,
kommit överens om att bygga 1500 bostäder fram
till år 2035. I pågående och kommande detaljplaner
finns det möjlighet att bygga mellan 1 300 – 1 700
bostäder, uppförda i olika bostadstyper; flerbostadshus, grupphus (radhus, kedjehus) samt friliggande
småhus. I Habo kommun har det de senaste 10 åren
mest byggts småhus vilket har inneburit en attraktionskraft även för invånare i Jönköpings kommun,
då kommunen ser att en stor del av de nyinflyttade
kommer från Jönköping. Genom den geografiska
närheten mellan Habo och Jönköping är bostadsmarknaden sammanflätad och kompletterar varandra.
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Turism
Region Jönköpings län besöks av både privatresenärer och affärsresenärer i och med sitt läge; vacker
natur, bra utbud av aktiviteter, sevärdheter, boendeoch konferensanläggningar samt mässanläggningen
Elmia. Många besöker också regionen för träningsläger och idrottstävlingar. Hockey och bandy spelas
på elitnivå och i Vetlanda är speedwaykulturen stor.
Historiska miljöer som är framträdande är Gränna-Visingsö, kulturreservatet Åsens by och trästaden Eksjö.
Den vackra och också tillgängliga naturen inbjuder
till vandring, cykling, fiske och paddling. Isaberg
är södra Sveriges största skidanläggning som även
sommartid är ett stort besöksmål för natur- och
friluftsupplevelse. I Mullsjö och Habo kommuner
finns skidanläggning, cykel- och vandringsleder,
islandshästar och höghöjdsbanor. I Jönköpings
kommun finns Jönköping Airport som möjliggör
för besökare att ta sig med flyg till länet och besöka
regionen.
Vattenkvalitet och vattenförsörjning
De åar och vattendrag, och även till viss del sjöar,
som finns inom kommunen korsar kommungränsen och binder samman vattensystemet med
andra kommuner. Vattnet är en viktig resurs för naturlivet och som besöksmål men även för vattenförsörjningen i länet. Vättern är viktig som dricksvattenresurs för många kommuner, där ibland Habo.
Det är viktigt att se till att det finns goda tekniska
anläggningar som möjliggör ett nyttjande av vattnet
på ett effektivt och miljövänligt vis. Det krävs ett
samarbete för att ha en gemensam målbild och
uppsatta riktlinjer när det gäller nyttjandet av vatten- och strandområden.
För att uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten
och en förbättrad vattenkvalitet krävs samarbete.
Detta samarbete finns redan idag genom de vattenråd (organisation med intresse och erfarenhet av
vattenfrågor) som arbetar aktivt med att förbättra
vattenkvaliteten.
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Mellankommunala intressen
Habo gränsar till fyra kommuner, Jönköping i söder
och öster, Hjo i norr, Tidaholm och Mullsjö kommuner i väster. Flera frågor som berörs av den översiktliga planeringen kräver samarbete mellan kommunerna. Flera intressen som är regionala är även
mellankommunala intressen.

Kommunikationer
Länsväg 195
Förutom att länsväg 195 är viktig ur ett regionalt
perspektiv är vägen även en viktig länk mellan Habo
och Jönköping. Vägen förbinder kommunerna och
är tillsammans med järnvägen (Jönköpingsbanan) en
viktig infrastruktur för en fungerande arbetspendling.
Väg 26/47
Vägen korsar kommunen i den södra delen och förbinder Mullsjö kommun med Jönköpings kommun.
Vägen förbinder inga större tätorter inom Habo
kommun utan är mer av en transportsträcka genom
kommunen. Den pågående omdragningen och ombyggnationen gör att vägen får en ännu starkare roll
som förbindelselänk mellan angränsande kommuner
än internt viktig för Habo. För kommunens del är
den dock viktig ur ett pendlingsperspektiv. Det är en
länk som omgivande landsbygd behöver kopplas till
via trafikplatserna.
Väg 1819
Vägen förbinder Habo tätort med Mullsjö tätort och
passerar Furusjö. Det är ett viktigt stråk för både
person- och godstransporter.
Väg 1829
Vägen ansluter till väg 1819 och går norrut genom
landsbygden vidare mot Tidaholm och förbinder
kommunen med Västra Götalandsregionen och Tidaholms kommun.
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Väg 1852
Vägen utgår från Brandstorp och går genom
landsbygden västerut mot Tidaholm och förbinder
kommunen med Västra Götalandsregionen och
Tidaholms kommun.

norr och nordväst via Hökensås till Tidaholm och
Hjo kommuner. Vätterleden förbinder Jönköping,
Mullsjö, Habo, Tidaholm och Hjo kommuner. I
gränsen mot Jönköping i söder går Bankerydsleden.

Cykel- och vandringsleder
Genom Habo kommun går utpekade cykelleder
som sammanbinder kommunen med de angränsande kommunerna. I söder ner till Bankeryd och
vidare till Jönköping, i väster mot Mullsjö och i

Kollektivtrafik och arbetspendling
Arbets- och bostadsmarknaden är sammanflätad
med främst Jönköping. Detta innebär att
arbetspendlingen är stark mellan kommunerna.
Kommunerna behöver samarbeta med varandra,
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samt med Trafikverket och Jönköpings länstrafik
för att möjliggöra att resorna kan ske till stor del
med kollektivtrafik. Arbetspendling sker även till
viss del mellan Mullsjö och Habo, varför kollektivtrafik mellan dessa orter ses som viktig. Länsväg
195 är idag hårt belastad vid morgon och eftermiddag. Enligt 2016 års statistik pendlar cirka 3 900
personer mellan Habo och Jönköping, varav cirka
2 900 personer pendlar in till Jönköpings kommun
varje dag. Den totala arbetspendlingen in till kommunen är cirka 3 500, och utpendlingen är cirka 1
500
Tätortsutveckling nära kommungränserna
Habo kommuns tätorter Västerkärr och Habo
ligger i närheten av kommungränsen mot Mullsjö
respektive Jönköping. Västerkärr ligger dikt an
gränsen mot Mullsjö som kommunen samarbetar
med när det bland annat gäller vatten- och avloppsförsörjning.
Trycket på att ändra markanvändning i området söder om Habo mot Bankeryd är stort. Oftast handlar
det om att bygga bostäder eller att få till mark för
verksamheter på åkermark inom detta stråk. För
Habo kommuns del ligger markområdet i utkanten
av kommunen men bara cirka 1 km från bostadsområdet Backamo i Bankeryd.

att det finns ett samarbete mellan kommunerna
när det gäller utveckling och bevarande av dessa.
Möjligheterna att knyta samman frilufts- och naturområden med varandra bör tas tillvara. Det stärker
områdena som besöksmål och tillgängliggör dessa
ytterligare.
Verksamheter och anläggningar
Områden för större anläggningar eller verksamheter innebär ingrepp i naturmiljön. En etablering kan
påverka landskapsbilden och miljön i övrigt samt
omgivningen på långa avstånd. En anläggning eller
verksamhet som föreslås etableras i närheten av
kommungränsen kan därför komma att påverka den
angränsande kommunen, dess fastighetsägare och
boende. Det kan till exempel röra sig om vindkraft,
täktverksamheter, vägar, friluftsanläggningar såsom
motorbana eller skjutbana.
Service
Ett visst utbyte av offentlig service sker idag över
kommungränserna, framförallt i de tätorter som
ligger vid kommungränsen. Det är framförallt i
förskola och skola detta samarbete finns.

Vattenförsörjning
Habo tätort använder Vättern som dricksvattenresurs men har ingen egen intagspunkt utan är anslutna till Jönköpings vattenförsörjningssystem via en
vattenledning från Häggebergs vattenverk.
Avfall
Habo kommun samarbetar med Jönköpings kommun när det gäller avfallshantering. Bolaget June
Avfall AB hanterar kommunens avfall.
Friluftsliv och naturområden
Kommunen delar flera stora frilufts- och naturområden med angränsande kommuner. Det är viktigt
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Riktlinjer
• I frågor som berör angränsande kommuner ska samarbete och dialog eftersträvas för att minska miljöpåverkan
och för att öka samhällsvinsterna.
• Kommunen ska arbeta för att höghastighetsjärnvägen byggs och att de bostäder som är avtalat byggs.
• Kommunen ska samarbeta med angränsande kommuner och ansvariga myndigheter för att utveckla
Jönköpingsbanans funktion som pendlingsstråk.
• Kommunen ska arbeta för att skapa möjlighet till ytterligare stationslägen utmed Jönköpingsbanan där
behovet är stort. Specifikt A6/Ryhov.
• Kommunen ska samarbeta med angränsande kommuner och ansvariga myndigheter för att utveckla kollektivtrafiken mellan viktiga målpunkter och där efterfrågan och miljövinsterna är stora. Specifikt stråket Habo –
Bankeryd – Jönköping.
• Kommunen ska arbeta för att utveckla och skapa nya cykelvägar till viktiga målpunkter i angränsande
kommuner.
• Regional cykelled mellan Mullsjö – Furusjö – Habo - Bankeryd - Jönköping ska genomföras.
• Cykelbana som förbinder Habo tätort med tätorterna utmed väg 195 och vidare mot Hjo ska genomföras.
- Cykelbanan ska även tillgängliggöra friluftsområden såsom Hökensås och Vättern.
• Kommunen ska samarbeta med angränsande kommuner, näringsliv och övriga aktörer för att utveckla, bevara
och tillgängliggöra gemensamma frilufts- och naturområden samt för att stärka turismen. Nya cykel- och
vandringsleder ska byggas för att länka samman friluftsområden.
• Kommunen ska samarbeta med Trafikverket och Jönköpings kommun för att utveckla väg 195 med tillhörande
trafikplatser med syfte att förbättra framkomligheten och möjliggöra attraktiva k ollektivtrafikförbindelser.
• Kommunen ska samarbeta med Trafikverket för att vid behov utveckla trafikplatserna utmed väg 26/47 med
syfte att öka möjligheten att nyttja kollektivtrafikförbindelser och som omstigningspunkt.
• Kommunen ska i samarbete med berörda kommuner arbeta för att förbättra och utveckla den gemensamma
tekniska försörjningen när så krävs.
• Kommunen ska i ett fortsatt samarbete med kommuner, myndigheter och organisationer arbeta för att nå en
god vattenkvalitet i enlighet med miljökvalitetsnormerna.
• Kommunen är positiv till att arbeta över kommungränserna och samarbeta när det gäller kommunal service,
tlll exempel förskola, skola, äldreomsorg, vatten- och avloppsförsörjning.
• Habo kommun ska samarbeta med Mullsjö kommun och utveckla området Västerkärr. En gemensam
utredning bör tas fram som belyser utvecklingen.
• Habo kommun ska samarbeta med Jönköpings kommun och utveckla markområdet i kommungränsen mot
Bankeryd. En gemensam utredning bör tas fram som belyser utvecklingen.
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Allmänna
intressen
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4. Allmänna intressen
Allmänna intressen behandlas i 2 kap plan- och
bygglagen. Sammanfattningsvis handlar allmänna
intressen om hänsynstagande till natur- och kulturmiljöer, till människors säkerhet vid planläggning
och utformning av bebyggelse. Ett allmänt intresse
bedöms vara viktigt för många. Är det av stort
intresse kan det handla om att det är viktigt ur ett
nationellt perspektiv (riksintresse). Kommunerna
ska ta hänsyn till de allmänna intressena vid planläggning och lovgivning.
Många av de allmänna intressena är grundläggande
vid planering så som att områden som planäggs är
lämpliga att bygga på utifrån exempelvis jord-, bergoch vattenförhållanden, att det finns möjlighet att
anlägga vägar, vatten och avlopp och möjlighet att
ta hand om avfall, möjlighet till samhällsservice och
att det inte finns risker för översvämningar, ras eller
skred.
De allmänna intressena handlar även om att
utformningen av bebyggelse, grönområden och
kommunikationsleder ska vara estetiskt tilltalande
och möjliga att använda för personer med nedsatt
rörelse- och orienteringsförmåga. De innebär att
man i planeringen måste ta hänsyn till kommande
generationer så att mark, vatten, resurser och energi
används sparsamt och med goda miljöförhållanden.

Mark och vattenområden ska användas till det
eller de ändamål som områdena är mest lämpade
för med hänsyn till beskaffenhet och läge och till
behoven.
Det är i första hand de förtroendevalda i kommunen som genom plan- och lovbeslut får ta ställning
till vilken utveckling som är lämplig för kommunen.
Vid prövningen av frågor enligt plan- och bygglagen ska kommunen dock ta hänsyn till både allmänna och enskilda intressen.
De enskilda intressena är inte specificerade i lagen
utan de uppkommer först när någon enskild blir
berörd av kommunens planläggning eller lovbeslut.
Ofta kan allmänna och enskilda intressen sammanfalla eller sammanjämkas på ett tillfredsställande
sätt.
Även om det är en av de grundläggande principerna att bedömningar i olika frågor enligt plan- och
bygglagstiftningen ska utgå från vad som är en från
allmän synpunkt lämplig markanvändning, så ska
hänsyn alltså alltid tas till enskilda berörda intressen. Detta är ett uttryck för den så kallade proportionalitetsprincipen som innebär att det alltid ska
finnas en rimlig balans mellan nyttan av ett beslut i
en fråga och de konsekvenser som beslutet får för
motstående enskilda intressen.

Plan- och bygglagen (PBL)

Miljöbalken (MB)

2 KAP PBL anger vilka intressen
som är allmänna

3 KAP MB anger grundläggande
bestämmelser om hushållning
av mark och vatten.
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Klimat

Nyckelorden för klimatförändringen i Habo kommun är varmare, blötare och torrare enligt de modeller som SMHI har tagit fram. Klimatförändringarna
gör att kommunen behöver en strategisk planering
som tar höjd för dessa förändringar. Likaså behövs
förändringar för att minska påverkan på klimatet.
Plan- och bygglagstiftningen har sedan maj 2011
krav som innebär att planläggningen ska ta hänsyn
till klimataspekter. Sedan 1 augusti 2018 gäller även
en ändring i plan- och bygglagen som innebär högre
krav på kommunerna att redovisa klimatanpassningsarbetet

Nuläge
De underlag som kommunen har att utgå från vad
det gäller klimatets påverkan i framtiden är SMHI:s
modeller. SMHI har utgått från två olika utvecklingsscenarion. Det första scenariot bygger på en kraftig
klimatpolitik med stora utsläppsminskningar. För det
andra scenariot fortsätter utsläppen av växthusgaser
att öka. Modellerna är beräknade mellan åren 20212050 samt 2069-2098. Scenarierna har jämförts med
statistik från en referensperiod under åren 19611990. De värden som undersökts är temperaturer,
nederbörd, tillrinning och markfuktighet. När man
arbetar med klimatanpassning anser länsstyrelsen att
man bör utgå från det värsta scenariot med störst
påverkan, vilket är scenariot där växthusgaserna fortsätter att öka. Om man inte arbetar utifrån det värsta
scenariot finns risken att det blir dyrare eftersom
det är troligt att skador uppkommer och man får
förbättra de klimatanpassningar som gjorts.
Enligt det värsta scenariet beräknas temperaturen
i slutet av seklet att öka med 5 grader i jämförelse
med referensperioden. De största temperaturförändringarna sker under vintern och sommaren.
Vegetationsperioden blir cirka 40-70 dagar längre
och antalet varma dagar ökar. Medelvärdet för antal
dagar i följd med en dygnsmedeltemperatur på över
20 grader är 13 dagar i slutet av seklet. Den högsta
dygnsmedeltemperaturen är 21 grader ett normalår
under referensperioden. I slutet av seklet förväntas
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den stiga med 4 grader. Värmeböljor (sammanhängande dagar med maxtemperatur över +20 grader) kommer att bli vanligare och mer långvarigare.
Antalet tropiska nätter (dygn då temperaturen aldrig
faller under 20 grader) kommer att öka från att ha
varit nästan inga till runt 15 per år i slutet av seklet.
Årsmedelnederbörden kommer att öka med 10-20
%. Nederbörden ökar mest under vintern. Den
maximala dygnsnederbörden kan öka med 20 %
vilket visar att även kraftiga skyfall kommer öka.
Årstillrinningen uppskattas att öka med 5 % vid slutet av seklet. Den största ökningen av tillrinningen
sker på vintern. På sommaren förutses tillrinningen
att minska. Antalet dagar med låg tillrinning ökar
från 20 dagar till 50-60 dagar. Antalet dagar med låg
markfuktighet ökar i slutet av seklet från 15 dagar
till 50 dagar.
Konsekvenser av klimatförändringar är flera. Den
förhöjda temperaturen innebär att det kan bli brist
på vatten med minskade grundvattennivåer under
framförallt sommaren. Den förlängda vegetationsperioden innebär att behovet av vatten ökar. Det
är viktigt att kommunen har en god vattenplanering
som kan hantera dessa klimatförändringar.
En ökad temperatur påverkar känsliga grupper så
som äldre och barn, och det är troligt att den förhöjda temperaturen ökar dödligheten. Det är viktigt
att kommunen planerar för framtida behov av att
kyla lokaler och att planera för skugga på uteplatser
där utsatta grupper vistas. Det är främst lokaler som
bedriver verksamheter där utsatta grupper vistas
som har behov av kylning, så som äldreboenden,
vårdcentral, förskola och skolverksamhet, boenden
och verksamheter för funktionsnedsatta.
Den ökade mängden nederbörd kommer främst
ske på vintern, vilket gör att det blir ett blötare
klimat med risk för översvämningar när marken är
mättad och grundvattennivåerna fyllts på. Under
vår och sommar gör den förhöjda temperaturen
och vegetationen att det blir ett torrare klimat där
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framförallt marken kan bli mycket torr. När det
kommer kraftiga skyfall under sommaren kommer
den torra marken inte kunna ta upp vattnet som då
kommer rinna på markytan istället för att infiltreras
i marken och fylla på grundvattnet. Den förhöjda
temperaturen kommer även göra att stora mängder
av vattnet avdunstar.

Arbete för att minska
klimatpåverkan
Länsstyrelsen har tagit fram en klimat- och energi
strategi med visioner och mål som sträcker sig fram
till år 2050. Arbetet med att minska klimatpåverkan
och klimatanpassning drivs genom klimatrådet
där representanter från Habo kommun finns med.
Många utav de åtgärder kommunen arbetar med
för att minska klimatpåverkan grundar sig på läns
styrelsens klimat- och energistrategi.
I arbetet med att minska klimatpåverkan arbetar
Habo kommun bland annat med att effektivisera
energianvändningen på de fastigheter som kommunen äger. Solceller och solfångare har satts upp
på några av kommunens fastigheter så som skolor och vårdcentrum, vilket är en del i arbetet att
öka andelen förnybar energi. All el som används
i kommunala fastigheter är förnybar och köps av
Habo energi. Utöver det har kommunen satt upp
sex laddpunkter för elbilar, ytterligare sju stycken är
planerade inom de närmsta åren. Kommunen har
även köpt in elcyklar och två elbilar som kommunanställda använder i tjänsten med syfte att öka
andelen hållbara resor.

Klimatanpassning
Kommunen arbetar på olika sätt för att anpassa
samhället till ett förändrat klimat. Mycket utav
det som byggs idag kommer finnas kvar många år
framöver och behöver därför redan idag anpassas
till framtida klimatförhållanden.
Vid nybyggnation, dimensionering, höjdsättning av
gator, vägar, broar, viadukter, cykelundergångar och
vägtrummor, bedömer kommunen konsekvenserna
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för ett 100-årsregn alternativt för framtida förväntade regnmängder inom den förväntade livslängden
på konstruktionen.
En riskinventering gällande ras och skred, bland
annat som en följd av beräknad klimatförändring,
genomfördes 2010 och generellt sett finns inga
stora risker för ras och skred i kommunen. De rasoch skredrisker som är mest framträdande är de vid
vätterbankarna i Domsand och utmed väg 195 där
bäckar rinner under vägen.
I samband med detaljplanering av byggnation nära
eller i spridningsområdet från ett förorenat område
utreder kommunen spridningsrisken i ett framtida
klimat.
Kommunen har inventerat vårdboendet på Habo
vårdcentral och installerat komfortkyla på flera äldreboenden för att på ett bättre sätt kunna hantera
värmeböljor och ett generellt varmare klimat. Det
har även tagits fram en checklista som skall vara ett
stöd för personal och anhöriga till vårdtagare både i
särskilt boende och eget boende under värmeböljor.
Vissa kommunala byggnader har blivit försedda
med gröna tak och i nya bostadsområden har kommunen skapat dagvattendammar för att lättare kunna hantera stora mängder nederbörd och minska de
negativa effekterna av översvämningar.
För att minska barns utsatthet vid ökad medeltemperatur och vid värmeböljor finns det en plan
på att bygga två solskydd per år över sandlådor på
förskolor. Vid nybyggnation byggs solskydd alltid
över sandlådor.
Detta är några exempel på hur kommunen arbetar
för att anpassa befintlig miljö och nybyggnation till
ett förändrat klimat.

Utveckling

Dagens planering behöver anpassas till de framtida klimatförändringarna. Det är därför viktigt att
studera framtidsscenarion och ta höjd för förutsättningar som kommer råda i framtiden.
Kommunen arbetar även utifrån länsstyrelsens
regionala åtgärdsprogram Anpassning till ett förändrat
klimat. Framtagandet av ett nytt regionalt åtgärdsprogram för klimatanpassning kommer att påbörjas
under 2018 och förhoppningen är att det ska börja
gälla år 2021.
Åtgärdsprogrammet ska implementeras i kommunens dagliga arbete. Utöver åtgärdsprogrammet
behöver kommunen ta fram en strategi för dagvatten som bland annat ska redovisa hur kommunen hanterar skyfall och tillfälliga översvämningar
samt förändrade vattenflöden. Kommunen behöver
även ta fram en vattenförsörjningsplan för att säkra
dricksvattenförsörjningen i framtiden.

Minska påverkan på klimatet
Bebyggelsestruktur
Övesiktsplanen innebär en utbyggnad av tätorterna
som möjliggör att resa kollektivt med buss och tåg.
Det är en del i arbetet med att få över resandet från
bil till kollektivtrafik. Ökar andelen hållbara resor
minskar utsläppen som i sin tur påverkar klimatet
negativt. Trängseln på vägarna och påverkan på
luftkvaliteten minskar i Jönköpings tätort. Det innebär att bostäder planeras i kollektivtrafikstråk med
trafiknoder, vilket främst gäller Habo tätort. Noderna utformas på ett sätt som gör det enkelt att ta sig
dit till fots med cykel eller bil, för att sedan kunna
resa vidare med buss eller tåg. Dessa noder ska vara
utformade med säkra cykel- och bilparkeringar.
En annan strategi i översiktplanen innebär att nya
bostäder delvis kommer byggas genom förtätning
med flerbostadshus i Habo tätort, inom en radie av
600 meter från tågstationen. Tanken bakom denna
planeringsstrategi är att det ökade antalet invånare
som kommer bor nära Habo station ska kunna nytt-
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ja kollektivtrafiken i större utsträckning. Ett avstånd
mellan 600 meter till 1,5 kilometer från stationen
anses vara ett rimligt avstånd att gå eller cykla för att
ta sig till en målpunkt eller för att ta sig vidare med
kollektivtrafik. Det är inte alltid det är det faktiska
avståndet som avgör om en individ väljer att gå eller
cykla utan det är ofta det upplevda avståndet. Det är
inte bara avståndet som påverkar benägenheten att
cykla eller gå. Även kvalitén på gång- och cykelvägar,
möjligheten att förvara cykeln på ett säkert sätt samt
upplevelsen av trafiksäkerhet med mera påverkar.
Habo kommun kommer att ta fram en cykelstrategi
där man tänker ta ett helhetsgrepp. Framförallt gäller
detta för Habo tätort men även för kommunen i sin
helhet. Kommunen behöver utveckla cykelnätet med
tillhörande parkeringar, skyltar med mera.
En viktig del i arbetet med att öka andelen resor
med kollektivtrafik handlar om beteendepåverkan.
Kommunen kommer att genomföra en resevaneundersökning för delar av Habo tätort för att lättare
kunna skapa sig en bild av hur invånarna i tätorten
reser, vad deras inställning är till att resa hållbart
och vad som påverkar vilket färdmedel de använder
samt hur kommunen kan arbeta för att underlätta för
kollektivt resande.
Öka andelen förnybar energi
Kommunen är positiv till att öka andelen förnybar
energi, exempelvis genom vindkraftverk eller solceller. Översiktsplanen pekar ut två områden som är
lämpliga för prövning av etablering av vindkraftverk,
vilket är ett steg i arbetet med att öka andelen förnybar energi. Kommunen arbetar för att etablera solceller och solfångare på offentliga byggnader så som
skolor och vårdcentral. Etablering av laddpunkter för
eldrivna fordon i nybyggda bostadsområden och vid
offentliga byggnader är kommunen också positiv till.
Detta är åtgärder som innebär rätt steg i arbetet med
att öka användningen av förnybar energi.

Klimatanpassning
Vid ett förändrat klimat blir vårt samhälle allt mer
beroende av naturens ekosystemtjänster. Med en hö-
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gre medeltemperatur och allt fler värmeböljor ökar
behovet av kyla, framförallt i tätorterna, där medeltemperaturen generellt sett är högre än på landsbygden. En stor andel asfalterad yta och tät bebyggelse
bidrar till en högre medeltemperatur. Därför är
grönytor och framförallt träd av stor betydelse då
de har en skuggande och kylande effekt.
Blå struktur, så som sjöar, vattendrag och dammar,
bidrar med vattenreglering och utjämning av nivåer
vid skyfall, höga vattenflöden och översvämningar.
Gröna och blåa stråk bidrar dessutom till vattenoch luftrening. Genom att öka den gröna och
blå strukturen samt minska andelen hårdgjord
yta kan kommunen bli mer anpassad inför

klimatförändringar kopplade till ökad värme och
nederbörd. En minskad biologisk mångfald kan
också bli resultatet av klimatförändringarna men
även den risken kan motarbetas genom ökad
grönstruktur i form av träd, buskage och gröna tak.
Översiktsplanen pekar ut gröna och blåa stråk med
avsikten att de ska bevaras, bland annat för att kunna reglera värmen och verka avkylande, infiltrera
nederbörd men även för att skapa trevliga bostadsområden med närhet till natur.

Riktlinjer
• I frågor som berör angränsande kommuner ska samarbete och dialog eftersträvas för att minska miljöpåverkan
och för att öka samhällsvinsterna.
• Kommunen ska vara delaktig i att ta fram det regionala åtgärdsprogrammet för klimatanpassning och verka för
att implementera detta i kommunens dagliga arbete
• Kommunen ska ta fram en dagvattenstrategi senast år 2020
• Kommunens ska ta fram en vattenförsörjningsplan senast år 2020
• Kommunen ska genomföra en resvaneundersökning och arbeta med beteendepåverkan för att öka andelen
resor med kollektivtrafik och cykel.
• I detaljplanearbetet ska markytor säkerställas för dagvattenhantering och översvämning.
• Naturområden och gröna stråk ska sparas och utvecklas för att öka möjligheten till ett behagligt klimat i
tätorterna.
• Kommunen ska arbeta för att öka produktionen och användandet av förnybar energi.
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Natur
Habo kommun består till stora delar av landsbygd
och stora naturområden. Landskapet har olika
karaktärer vilket skapar en variation av naturtyper
så som myrmarker, lövskog, tall- och granskog,
naturbetesmarker och ängsmarker, mosaikartat
kulturlandskap, sjöar och vattendrag. Vättern är
påtaglig i landskapet med dess bäckraviner som skär
igenom vätterbranterna.
Kommunen saknar en övergripande bild över
kommunens sammanhängande natur- och
vattenområden som är viktiga på en lokal nivå.
Det finns utpekade områden som är värdefulla
och skyddade på statlig och regional nivå genom
exempelvis riksintressen för naturvård och för
friluftsliv samt naturreservat, strandskydd och
biotopskydd. Stora delar av den natur som finns
i kommunen är inte inventerad och därav saknas
det kunskap om dess värden. Däremot finns
naturområden inventerade kring Habo tätort där
naturvärdena är klassade.

Gröna och blåa strukturer
Gröna och blåa strukturer innefattar allt från
skogsområden, grönområden, odlingslandskap,
parker, alléer, och vattenmiljöer så som vattendrag,
sjöar och gölar. Natur- och vattenområden som
är sammanhängande bildar strukturer, oavsett
vem som förvaltar eller äger marken. Den gröna

och blåa strukturen har många viktiga funktioner
och värden. Exempelvis utgör många strukturer
värdefulla rekreationsmiljöer och innehåller viktiga
ekosystemtjänster.
Sammanhängande blåa och gröna strukturer bidrar
till att växter och djur kan röra sig mellan olika
områden, vilket gynnar den biologiska mångfalden.
Strukturerna innehåller ekosystemtjänster, vilket
innebär tjänster som ekosystemet i naturområden
tillhandahåller. Dessa tjänster brukar delas in
i producerande, reglerande, kulturella samt
understödjande tjänsters.
Kring Habo tätort sker majoriteten av kommunens
utveckling. Naturmark och jordbruksmark tas i
anspråk för bland annat bostadsutveckling och
infrastrukturprojekt. Det är därför viktigt att
områden med höga naturvärden bevaras, men även
kopplingar mellan dem.

Gröna strukturer

Utmed Vätterns 3 mil långa strandlinje som går
genom kommunen är flera olika typer av naturvärden skyddade genom ett strandskydd på 300 meter.
I en inventering gjord av Melica 2018 beskrivs
strandmiljön på följande vis: ”Vätterbranterna med
dess sanddynor och bäckraviner innehåller de mest
värdefulla sandmarksmiljöerna i Habo kommun.
Dessa miljöer har varit mycket viktiga för den stora
mångfalden av insekter såsom vildbin och andra
gaddsteklar, som ännu finns kvar om än i små

Ekosystemtjänster
Producerande tjänster innefattar bland annat produktion av livsmedel, medicinalväxter,
bioenergi, råvaror från skog och produktion av dricksvatten. Regalerande tjänster innefattar
bland annat pollinering genom insekter, fröspridning, rening av vatten och luft samt flödesutjämning av regn och smältvatten. Kulturella tjänster innefattar bland annat hälsoaspekter
från natur- och fritidsupplevelser, estetiska värden, undervisning och kunskap om naturområden. Understödjande tjänster innefattar allt som gör att ekosystemtjänster kan fungera. Bland
annat biologisk mångfald, storskaliga vatten- och näringscykler och fotosyntes.
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populationer i kommunen. Vegetationen i ravinerna
är speciell och ofta mycket artrik. Områdets rörliga
markvatten, småskred och bitvis källpåverkade
ytor har resultat i en rik markflora med arter som
till exempel signalarterna strutbräken, kärrfibbla,
skärmstarr och gullpudra. Bland mossor kan
nämnas signalarterna dunmossa, rutlungmossa
och bågpraktmossa. Fågellivet är ofta mycket
rikt i ravinerna. Forsärla, strömstare och den
rödlistade mindre hackspetten är typiska och även
kungsfiskare noteras ibland.”
Inom urbergsplatån Hökensås finns en av
Sydsveriges största sand- och grusavlagringar.
Vitamossen, Stenamossen och Gagnåns dalgång
samt området mellan Hornsjön och Kroksjön är
intressanta våtmarker med höga botaniska värden.
Baremosse i nordvästra delen av kommunen bildar
tillsammans med Möjamossen ett stort värdefullt
myrkomplex dominerat av en platåmosse och
sluttande mossar. Både floran och faunan är rik
med bland annat häckande grönbena och trana. I
södra delen av kommunen finns Dumme mosse
och Karshulta mosse som båda innehåller höga
naturvärden. Karshulta mosse är ett myrkomplex
som är representativt för den naturgeografiska
regionen. Naturvärdena är kopplade till den mycket
välutvecklade sluttande mossen och de botaniskt
värdefulla rikkärren. I området finns även ett
värdefullt fågelliv. Dumme mosse är ett värdefullt
våtmarkskomplex. Den är av ett stort botaniskt
och hydrologiskt värde. Området är också viktigt
för fågellivet och för insektslivet. Området har stor
betydelse för friluftslivet, särskilt vintertid.
Kring Habo tätort finns flera områden med höga
naturvärden bland annat Fiskebäcks naturreservat,
Norra Kärrs bokskog, Bränninge bokskog,
bäckravinen Hökesån samt tätortsnära skogar med
höga naturvärden.

Blåa strukturer

Den största delen av Habo kommun ligger inom
Motala ströms huvudavrinningsområde. Den

sydvästra delen av kommunen, som gränsar mot
Mullsjö och Jönköpings kommuner, tillhör Göta
älvs huvudavrinningsområde. I kommunen finns
många vattendrag och även några sjöar. De flesta
av kommunens vattendrag mynnar i Vättern och
många av dessa har höga naturvärden. Vättern
är en näringsfattig klarvattensjö med unik fauna.
I Vatteninformationssystem Sverige (VISS) finns
vattendrag och sjöar beskrivna.
Bäckarna längs Vätterns sydvästra strand rinner
ofta i branta raviner omgivna av lövskog. Flera
äckar får tillskott av kallt källvatten vilket ger
speciella förutsättningar för djur och växter.
Vätterbäckarna har mycket höga värden och
flera klassas som nationellt och regionalt särskilt
värdefulla för naturvården och fisket till exempel
Hökesån, Knipån, Hornån och Skämningsforsån.
Många utgör viktiga reproduktionsområden för
Vätterns bestånd av öring, harr och flodnejonöga.
I vissa av bäckarna lever även den hotade arten
flodpärlmussla.
Habo kommun arbetar aktivt med biologisk
återställning av vätterbäckarna och på så vis
gynnas öringen och andra arter. Exempel på
sådana åtgärder är borttagande av vandringshinder,
skapa fiskvägar och biotopvårdsåtgärder så som
utläggning av lekgrus och död ved.
I gränsen mot Mullsjö kommun ligger sjön Stråken
som är en 2 mil lång klarvattensjö. Vegetationen
kring sjön består av omfattande vassar.
Notblomster, braxengräs, grovnate och trubbnate
växer i sjön. Häckande sjöfåglar som finns i
området är bland annat storlom, fiskgjuse och
grågås. Förekommande fiskarter är öring, siklöja,
gädda, braxen, mört, abborre, lake, ål, benlöja och
gers. Signalkräfta är utsatt i sjön. Sjön är utpekad
som nationellt värdefullt vatten (VISS).
Domneådammen och Risbrodammen tillhör
Vätterns vattensystem. Domneådammen är en
konstgjord sjö. Domneådammen har en hög
biologisk funktion. I området finns häckande
sjöfåglar så som storlom, mindre strandpipare,
dubbelbeckasin, dvärgbeckasin, skrattmås, forsärla,
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fisktärna och sångsvan. Nedströms i Domneån
häckar och övervintrar strömstare. Grönskära växer i
Domneådammen. Fiskarter som finns i ån är gädda,
abborre, mört, sutare samt eventuellt öring. Domneån
utgör även lek- och uppväxtområde för Vätterns harr
och öring (VISS).
I den sammanhängande grönblå infrastrukturen finns
ofta barriärer i form av väg- och järnvägsinfrastruktur
som hindrar växter och djur att förflytta sig. Vid
större vägar och järnvägar kan det finnas anlagda
så kallade faunapassager som gör att djur kan
förflytta sig genom barriärerna, till exempel genom
en tunnel. Vattendragen har också barriärer i form
av vandringshinder. Dessa kan vara naturliga eller
artificiella och vara hinder för fisk, men också för
vattenlevande djur.
Bäckarna som rinner genom kommunen i östvästlig riktning delas av en ytvattendelare nära
kommungränsen till Mullsjö, vilket gör att alla
vattendrag inte är sammankopplade med Vättern.
Vattendelningen beror på topografin som gör att
vattnet på ena sidan om vattendelaren rinner åt väst
och på den andra sidan rinner vattnet åt öst.

Skyddad natur
Karaktären på landskapet i kommunen är varierande,
vilket skapar många olika typer av naturområden. En
del områden anses ha ett speciellt värde som särskilt
behöver skyddas. Det kan handla om att området
innehåller unika växt- eller djurarter eller innehåller
hotade biotoper som behöver skyddas. Det finns även
behov att bevara områden för att möjliggöra för rekreation och friluftsliv. Det finns flera olika möjligheter
att skydda naturområden. I Habo kommun finns bland
annat flera naturreservat, strandskydd och flertalet
Natura 2000-områden.

Miljöbalken (MB)
7 KAP MB anger vilka skydd som
finns för naturen
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Befintligt:
Natura 2000
Nyckelbiotoper
Planerade områdesskydd
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Naturreservat

Naturreservat är ett naturområde som skyddas
med lagstiftning. Det kan vara ett område som är
betydelsefullt för människan, floran och faunan,
eller är av intresse ur ett geologiskt perspektiv. Både
länsstyrelser och kommuner kan bilda naturreservat. Varje naturreservat är unikt och har därför egna
föreskrifter med syfte att bevara naturvärden. Naturreservatets syfte avgör vilka begränsningar som
gäller inom reservatet.
Miljöbalken är den lagstiftning som hanterar naturreservat och det finns flera skäl till att bilda
naturreservat. Bland annat för att bevara biologisk
mångfald, vårda och bevara värdefulla miljöer,
tillgodose behov av friluftslivet eller skydda, bevara och nyskapa värdefulla miljöer och livsmiljöer
för skyddsvärda arter. I Habo kommun finns 14
naturreservat som bildats av Länsstyrelsen i Jönköpings eller Skaraborgs län; Bare mosse, Domneån,
Dumme mosse, Fiskebäck, Gagnån, Habomossen,
Haboskogen, Hornån nedre, Hökensås, Hökesån,
Hökesån nedre, Knipån nedre, Skämningsfors naturskog, Stora Kärrs bokskog.

Natura 2000
Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla naturområden inom EU. Ett utpekande av Natura 2000-områden bygger på krav i EU:s fågeldirektiv och art- och
habitatdirektiv. Syftet är att stoppa utrotning av
vilda djur och växter och att hindra att deras livsmiljöer förstörs. Alla medlemsländer ska peka ut
Natura 2000-områden. Genom att peka ut områden
för Natura 2000 åtar sig länderna att se till att naturmiljöerna och arterna i varje område långsiktigt
bevaras.
Naturvårdsverket har tillsammans med länsstyrelsen
och kommunen valt ut ett antal områden som
kan behöva ett utökat skydd för att de långsiktigt
skall bevaras. Enligt miljöbalken skall även Natura
2000-områdena betraktas som riksintressen. Till
varje Natura 2000-område finns en bevarandeplan.
I Habo kommun finns 17 Natura 2000-områden;
Bare mosse, Bottenlösen, Dumme mosse, FiskeÖVERSIKTSPLAN HABO KOMMUN

bäck, Flatered, Gagnån, Gållsjön, Habomossen,
Haboskogen, Holmån, Jäboruder, Rödsjön, Skämningsfors, Stora Kärr, Strandgölen, Svenshult och
Tålåsen, Vättern (södra)

Biotopskyddsområde
Biotopskyddsområde används för att skydda små
mark- och vattenområden, så kallade biotoper. Biotopskyddade områden har särskilda egenskaper som
utgör värdefulla livsmiljöer för hotade djur- eller
växtarter. Biotoperna är också viktiga för vanligare arter och för omväxling i landskapet. Inom ett
biotopskyddet område får inte åtgärder genomföras
eller verksamheter bedrivas som kan skada naturmiljön.
Skydd för sju olika biotoptyper finns i Sverige:
Allé, källa med omgivande våtmark i jordbruks
mark, odlingsröse i jordbruksmark, pilevall, små
vatten och våtmark i jordbruksmark, stenmur i
jordbruksmark samt åkerholme.

Nyckelbiotoper

Nyckelbiotopett område med särskild skyddsvärd
miljö där det kan förväntas förekomma rödlistade
arter. Skogsstyrelsen har inventerat och pekat ut
nyckelbiotoper i kommunen.

Riksintresse för naturvård
Områden av riksintresse för naturvård bestäms
av Naturvårdsverket och behandlas i 3 kap 6
§ miljöbalken och är en del av miljöbalkens
hushållningsbestämmelser som syftar till en god
hushållning med mark, vatten och naturresurser.
Områden av riksintresse för naturvård är urval av
områden med de bästa exemplen på landskapstyper,
naturtyper och andra naturvärden som är
karakteristiska för landets olika naturgeografiska
regioner. Riksintressena kan också uppvisa
mycket sällsynta företeelser i ett nationellt eller
internationellt perspektiv. Naturvetenskapliga
fakta och värderingar ska ligga till grund för
urvalet av områden. Avvägningar mot andra
markanvändningsintressen eller andra strategiska/
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politiska avvägningar görs inte vid urvalet av
områden. (Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2018
1.Västra vätterstranden och Hökensås
Västra vätterstranden har en tydlig klintkaraktär i
mäktiga sandlager. Strandterrasser har bildats efter
Vätterns olika nivåer efter isavsmältningen. Åar
och bäckar till Vättern har skurit djupa raviner i de
lösa sandavlagringarna. Tio av tjugo vätterbäckar
är klassade som särskilt värdefulla i nationellt
perspektiv. Det är Hökesån, Knipån, Lufsebäcken,
Hornån, Bäckebobäcken, Gagnån, Svedån, Rödån,
Krikån och Skämningsforsån. Bäckarna utgör mycket
viktiga lek- och uppväxtområden för öring och harr.
Dessutom finns flera arter av ovanlig bottenfauna
och naturvärdena är därför stora.
Inom urbergsplatån Hökensås finns en av sydsveriges
största sand- och grusavlagringar. Terrängen består
av både jämnare sandfält och av kamélandskap med
kullar och gropar. Vitamossen, Stenamossen och
Gagnåns dalgång samt området mellan Hornsjön och
Kroksjön uppvisar intressantaVåtmarker med höga
botaniska värden.
2. Vättern
Vätterns höga vattenkvalitet och intressanta fauna
utgör en utomordentligt värdefull och skyddsvärd
naturmiljö. Vättern har en mycket artrik fiskfauna
som rymmer minst 28 olika fiskarter. Den mest
kända är vätterröding. Flera av vätterbäckarna utgör
värdefulla reproduktionsområden för öring och harr.
Bäckarna innehåller arter som av artdatabanken,
vid Sveriges lantbruksuniversitet, bedömts som
sårbara eller särskilt hänsynskrävande, så kallade
rödlistade arter. Bäckarnas bottenfauna innehåller
flera arter som normalt påträffas i kallare trakter och
i näringsfattigt vatten. Samtidigt är inslaget av sydliga
arter så stort att artsammansättningen är unik för
hela landet.
3. Domneån
Lagerföljderna i torvmarken i åns dalgång visar
Vätterbäckenets och därmed traktens utveckling efter
inlandsisens avsmältning. De senaste tiotusen åren av
Vätterns utvecklingshistoria kan studeras i området.
Torvlagerföljden i mynningsområdet återspeglar
dessutom klimatförändringar under åtminstone de
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senaste tretusen åren. Domneån utgör lek- och
uppväxtområde för Vätterns harr och öring.

är art- och individrika med exempelvis slåttergubbe,
slåtterfibbla, darrgräs med flera.

4. Baremosse
Baremosse bildar tillsammans med Möjamossen
ett stort myrkomplex dominerat av en platåmosse
och sluttande mossar. Både floran och faunan är rik
med bland annat häckande grönbena och trana.

10. Jäboruder
I området finns naturbetesmarker i skogsbygd med
öppen hagmark och björkhage. Betesmarkerna är
art- och individrika med exempelvis sommarfibbla,
slåttergubbe, ängsskallra, smörboll och darrgräs.
Här finns även den hotade fältgentianan. Området
är svamprikt med ett tiotal vaxskivlingsarter.

5. Stråkendalen-Bottnarydsfältet
Stråkendalen-Bottnarydsfältet är ett ås- och
kaméområde med en stor mängd former med
höga geologiska värden. Området har de flesta av
isavsmältningens formelement. Avlagringarnas
storlek, form och mäktighet gör dem unika.
6. Karshulta mosse
Karshulta mosse är ett myrkomplex som är
representativt för den naturgeografiska regionen.
Naturvärdena är kopplade till den mycket
välutvecklade sluttande mossen och de botaniskt
värdefulla rikkärren. I området finns även ett
värdefullt fågelliv.
7. Dumme mosse
Dumme mosse med Domneådammen är ett
värdefullt våtmarkskomplex. Här finns högt
värderade topogena kärr, svagt välvda mossar,
sluttande mossar, platåformigt välvda mossar,
excentriska mossar och mossekomplex. Den är av
ett stort botaniskt och hydrologiskt värde. Området
är också viktigt för fågellivet och för insektslivet.
Området har också stor betydelse för friluftslivet,
särskilt vintertid.
8. Flatered
Representativa naturbetesmarker och äng i form
av björkhage och hackslått i ett mosaikartat
kulturlandskap. Här finns artrika växtsamhällen
med fältgentiana, slåttergubbe, slåtterfibbla med
flera.
9. Svenshult
Representativ ängs- och naturbetesmark. Ängar
förekommer i form av hackslått och naturbetesmarker
såsom björkhage och öppen hagmark. Växtsamhällena

Strandskydd
I Sverige är strandområden en naturtillgång av stort
värde. Strandskyddet regleras i miljöbalken med syftet
att bevara allmänhetens tillgång till stränder samt
bevara goda livsvillkor för växter och djur på land och
i vattnet. Det generella strandskyddet på 100 meter
gäller för vattendrag och sjöar. Strandskyddet gäller
100 meter från strandkanten, både på land och ut i
vattnet, även miljön under vattnet. En del vattendrag
berörs inte av strandskyddet eftersom flödet i dessa
vattendrag är för låga. Längs med delar av Vättern
har länsstyrelsen beslutat om utökat strandskydd på
300 meter, likaså för Stråken där strandskyddet är 200
meter. Länsstyrelsen har dock beslutat om ett minskat
strandskyddat område för ett fåtal områden utmed
Vättern och Stråken, till exempel vid Västerkärr,
Brandstorp och Domsand.
Inom ett strandskyddat området är
handlingsutrymmet begränsat. I miljöbalkens 7 kapitel
§ 15 står vad som inte är tillåtet. Bland annat är det
inte tillåtet att uppföra eller ändra byggnader. Det är
inte tillåtet att uppföra något som gör att området
upplevs privat och gör så att allmänheten inte rör sig
i området. Till exempel anlägga bryggor, staket eller
parkeringsplatser. Vidare är det inte tillåtet att utföra
något som kan skada växt- och djurlivet. Exempelvis
grävarbeten, fälla träd, muddra eller gödsla.
Inom detaljplanelagt område är strandskyddet i vissa
fall upphävt. Kommunen kan upphäva strandskyddet
för ett område i samband med att en ny detaljplan
antas, om det finns särskilda skäl för det och om
intresset av att detaljplanera området väger tyngre än
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strandskyddets syften. Om strandskyddet har varit
upphävt i en detaljplan och den upphör att gälla eller
ersätts av en ny detaljplan, återinträder strandskyddet.
Om man då vill upphäva skyddet eller få dispens
måste det prövas på nytt mot de nu gällande reglerna
(Boverket, 2018).

Utveckling
Översiktsplanen pekar ut natur- och vattenområden
som anses viktiga på en lokalnivå. I den mindre
skalan kring tätorterna, främst Habo tätort, har gröna
stråk pekats ut som viktiga att bevara. De föreslagna
områdena är utpekade för att visa de gröna och
blåa strukturer som finns i kommunen och för att
dessa naturområden är viktiga för att knyta ihop
ekosystemtjänsterna och den blågröna strukturen.
För att ta fram de föreslagna strukturerna som pekas
ut i kartan har underlag så som områden med höga
naturvärden, värdetrakter, nyckelbiotoper, befintliga
naturreservat samt riksintresse för naturvård eller
friluftsliv använts.

områden med dokumenterade höga värden som
visar på att dessa är viktiga länkar. I dessa kopplingar
kan det finnas höga naturvärden som är värda att
bevara, men områdena är inte inventerade eller
naturvärdesklassade. Kartunderlag visar dock att
det i dessa kopplingar finns utpekade värdetrakter
för grön infrastruktur som länsstyrelsen tagit fram,
våtmarker, värdefulla solitära träd och nyckelbiotoper.
Det finns ett behov av att utreda och värdera dessa
kopplingar för att fastställa naturvärden. Kopplingarna
visar även på att utpekade naturområden bildar ett
sammanhängande större stråk av värdefull natur som
även i flera fall fortsätter in i grannkommuner.
Stora delar av den natur som finns i kommunen
är inte inventerad och därav saknas det kunskap
om dess värden. Kommunen bör därför göra en
kommunövergripande naturvärdesinventering
för både natur- och vattenområden, med syfte att
klassificera naturvärdena. Inventering och klassning
är ett verktyg som kommunen sedan använder för
att kunna utveckla och bevara viktiga områden.

I översiktsplanen pekas kopplingar ut mellan

Riktlinjer
• Kommunen ska arbeta för att bevara och stärka utpekade natur- och vattenområden samt k opplingar mellan
dessa.
• Kommunen ska arbeta för att bevara och förstärka ekosystemtjänster genom att bevara och utveckla gröna
och blå kopplingar.
• Exploatering inom strukturen kan ske, hänsyn ska då tas till områdets värde samt koppling till andra områden.
Bedömning görs i varje enskilt fall.
• Kommunen bör ta fram ett kommunövergripande naturvårdsprogram där natur och vattenområden inventeras
och klassificeras med syftet att bevara, skydda och utveckla naturen i kommunen.
• När detaljplaner tas fram ska hänsyn tas till befintlig grönstruktur och möjligheter att förstärka kopplingar och
kvaliteter ska lyftas fram.
• Utveckling inom skyddsvärda områden kan vara möjlig och utreds från fall till fall. En förändring får inte påtagligt
skada naturvärden inom området.
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Friluftsliv och turism
De olika landskapskaraktärerna i kommunen ger
en variation av naturtyper. Tillgången på naturoch friluftsområden är god för både invånare och
besökare. Naturreservaten Hökensås i norr och
Fiskebäcks och Domneåns naturreservat i söder är
populära besöksmål. Även Habo kyrka, bokskogen
i Stora Kärr, badplatserna i Domsand, Baskarp och
Furusjö besöks av många.

Nuläge
Områden för närrekreation är naturområden som
finns tillgänglig på nära håll från en tätort och som
kan nås genom en promenad eller cykeltur. Närrekreationens funktion är att tillgodose invånarnas
behov av naturupplevelser, friluftsliv och motion i
vardagen. Kring tätorterna i Habo kommun finns
det tillgång till rekreationsområden av olika slag,
bland annat elljusspår, tätortsnära skog, badplats
eller naturreservat. Områden som används för
närrekreation beskrivs och redovisas i kartan för
respektive tätort i kapitel fem.
Områden för friluftsliv och rekreation som ligger
på längre avstånd från tätorterna kategoriseras
som övrigt friluftsliv. Det finns flera olika typer av
områden för detta ändamål. Bland annat finns kulturmiljöer så som Brandstorps kyrkby, Habo kyrka
eller kulturlandskapet kring Ekered och Jäboruder
med flera. Inom kommunen finns 14 naturreservat med varierande naturtyper. Vätterbäckarna
med dess raviner, som skär genom landskapet från
väst till öst och mynnar ut i Vättern skapar fina
naturområden som är värda att besöka. Genom
kommunens västra delar går delsträckor av Västra
Vätterleden som passerar Fagerhult, Furusjö och
fortsätter till Mullsjö. Det finns även två cykelleder, Västgötaleden och Runt Vättern, som går genom
kommunen i syd- nordlig riktning samt i öst-västlig
riktning. Västgötaleden knyter samman landskapet
i Västergötland och är cirka 1 100 km lång. Vättern
runt går igenom elva kommuner i fyra län.

ÖVERSIKTSPLAN HABO KOMMUN

Kommunens läge utmed Vättern och flertalet sjöar
skapar möjligheter för friluftsliv och rekreation
som involverar vatten. I Furusjö finns en badplats.
Fiskemöjligheter finns i Vättern, Hökensås, Furusjö, Risbrodammen och i Hökesjön. Längs Vättern
finns två båthamnar med badplats, Domsand och
Baskarp. Trots den långa sjösträckan utmed Vättern
finns det inte fler tillgängliga och allmänna platser i
kommunen.

Riksintresse för friluftsliv
I Habo kommun finns två riksintressen som rör
friluftslivet. I norra delen av Habo finns ett stort
område som är utpekat som nationellt viktigt för
friluftslivet, natur- och kulturvärden. Ett område
längs Vättern och stora delar av den norra delen av
kommunen är utpekat som nationellt viktigt område för turism och det rörliga friluftslivet. Områdena
som är utpekade riksintressen innebär att de är
betydelsefulla för friluftsliv, natur och kulturvärden på en nationell nivå. Inom dessa områden ska
riksintresset främjas. Det är Naturvårdsverket och
Havs- och vattenmyndigheten som fattar beslut
om riksintresseområden för friluftsliv, 3 kap § 6
miljöbalken. Naturvårdsverket fattar också beslut
om områden för turism och friluftsliv, 4 kap § 2
miljöbalken.

Utveckling
Habo kommuns läge utmed Vättern och närheten
till varierande natur och kulturlandskap gör att det
finns potential att utveckla och utöka befintliga
frilufts- och rekreationsområden samt turismen.
Områden som idag används för rekreation och friluftsliv behöver synliggöras i översiktsplanen för att
lyfta dess betydelse som en tillgång för kommunen
och som ett viktigt allmänt intresse.
Frilutslivsområden pekas ut i översiktsplanen.
Dessa områden sammanfaller ofta med opåverkade
och tysta områden. De sammanfaller även ofta med
riksintresse för naturvård, friluftsliv samt riksintresset för Vättern med öar och strandområden. Inom
dessa områden ska intresset och markanvändningen
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för friluftslivet prioriteras framför andra intressen
och markanvändning.
I översiktsplanen pekas målpunkter ut som är viktiga för friluftslivet och turismen. En del av dessa
fungerar redan idag som viktiga målpunkter medan
andra har en potential att utvecklas. Längs med
kommunes sträcka utmed Vättern möjliggörs fina
naturupplevelser. I dag finns i huvudsak två platser
som tillgängliggör Vättern för allmänheten. Det är
Domsands badplats och båthamn samt Baskarps
badplats och båthamn. Målpunkter utmed Vättern
har potential att utvecklas för frilutsändamål samtidigt som tillgängligheten kan öka och nya mötesplatser skapas intill Vättern. Ett par av målpunkterna bedöms även ha potential att nås från sjösidan.
Särskilt lyfts området kring Munkaskog kursgård
fram som en möjlighet att utveckla för fritidsändamål och turism.

Flertalet av de utpekade friluftsområdena går över
kommungränserna, exempelvis Hökensås, naturreservat Baremosse, Dumme mosse och Stråkenområdet. Likaså går vandrings- och cykelleder över
kommungränserna. Friluftsområden och målpunkter behöver länkas samman för att öka tillgängligheten och för att bilda sammanhängande frilufts- och
rekreationsstråk. I översiktsplanen pekas länkar ut
som är viktiga att utveckla. En del länkar föreslås
ske genom cykelled och andra genom vandringsled.
Det är viktigt att kommunerna samarbetar vad
det gäller underhåll, bevarande och utveckling av
gemensamma friluftsområden. Ett exempel är
leader-projektet Outdoor Hökensås. En gemensam
karta över Hökensås har tagits fram där aktiviteter
kopplade till naturturism identifierats. Det har även
gjorts en analys av utvecklingsmöjligheter av naturturismen i alla kommuner som ingår i projektet,
Tidaholm, Mullsjö, Hjo och Habo.

Riktlinjer
• I de utpekade friluftsområdena ska friluftslivet prioriteras framför annan markanvändning eller intresse.
Kommunen ska arbeta för att dessa områden utvecklas för friluftsändamål
• Friluftsområden ska undantas från exploatering och andra ingrepp om det kan orsaka skadlig påverkan på
friluftsvärdet
- Inom opåverkade områden tillåts inte exploateringsföretag, byggnationer, anläggningar eller liknande som
förändrar områdenas karaktär.
• Etablering av samhällsviktig funktion, såsom väg, kabeldragning med mera kan ske inom friluftsområdena.
Avvägning och prövning görs från fall till fall.
• Åtgärder för att tillgängliggöra och stärka friluftslivet samt turismen utreds från fall till fall och utifrån
platsens förutsättningar
• Enstaka bostadsbebyggelse inom friluftsområden och opåverkade områden kan vara möjlig och prövas från
fall till fall
• Kommunen är positiv till att utpekade målpunkter och områden utvecklas med syfte att stärka friluftsliv och
turism
• Kommunen ska i samarbete med andra aktörer arbeta för att utpekade målpunkter med koppling till
Vättern utvecklas med syfte att stärka friluftsliv och turism.
• Kommunen vill särskilt arbeta med att utveckla området kring Munkaskogs kursgård med syfte att skapa en
tillgänglig mötesplats för både invånare och besökare.
• Kommunen ska arbeta för att skapa nya vandrings- och cykelleder samt utveckling av de befintliga för att
knyta samman friluftsområden
• Kommunen ska samarbeta med grannkommuner, näringslivet och övriga aktörer för att utveckla friluftslivet
och turismen
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Kultur
Kulturmiljö innefattas av miljöer som på ett eller
annat sätt har påverkats av människan. Det kan vara
allt från en enskild byggnad eller spår av föremål
till ett större landskapsavsnitt, en by eller region.
Kulturmiljöer innefattas även av immateriella företeelser så som ortsnamn eller sägner som är knutna
till en plats.
Bestämmelser om fornlämningar, byggnadsminnen
och kyrkliga kulturminnen finns i Kulturmiljölagen
(1988:950). I miljöbalken och plan- och bygglagen
finns bestämmelser om hur kulturmiljövärden ska
hanteras i planering och byggande. I plan- och
bygglagen står bland annat att ett bygglov ska beakta utformning och placering i förhållande till platsens kulturvärden och platsens förutsättningar.
Det är viktigt att kommunen har kartlagt värdefulla kulturmiljöer eftersom en del bygglovbefriade
åtgärder som plan- och bygglagen tillåter, kräver
bygglov inom särskilt värdefulla områden.
I kommunen finns ett riksintresse utpekat för kulturmiljön, samt ett antal särskilt utpekade byggnader och miljöer på landsbygden som är viktiga ur ett
kommunalt perspektiv. Under 1980-talet utfördes
byggnadsinventeringar i kommunen som redovisar
värdefulla och intressanta byggnader. Kommunen
saknar dock bedömningar och avvägningar för
dessa utpekade byggnader. Kommunen är därför i
behov av att se över befintlig inventering, ta fram
ytterligare underlagsmaterial på byggnader från andra tidsepoker, samt redovisa på vilka sätt ägare och
kommunen kan bevara men också förändra utan att
det som är av bevarandevärde förstörs.

Särskilt utpekade
kulturmiljövärden
Riksintresse för kulturmiljövården,
Habo kyrkby

Det är Riksantikvarieämbetet som fattar beslut om
riksintresseområden för kulturmiljö, 3 kap § 6 miljöbalken. I riksintresset för Habo kyrkby innefattas

kyrkan, närliggande prästgård och sockenstuga samt
den jordbrukspräglade landskapsbilden. Kyrkbyn är
skyddad med särskilda områdesbestämmelser.
Altaret är från 1300-talet, men kyrkan fick sitt nuvarande utseende 1723. Den är byggd nästan som
en katedral med läktare runt hela kyrkan. Kyrkan
avspeglar den gamla tiden genom att man har kvar
logerna för det finare folket, bänkar för bönderna
och läktare för torpare, drängar och pigor. Målningar från katekesen täcker hela kyrkan från golv till
tak. Konstnärerna hette Johan Kinnerus och Johan
Christian Peterson och var båda från Jönköping.
Habo kyrka som en gång var ett centrum dit sju
vägar ledde, ligger nu lite isolerat ute på landsbygden. Samhället byggdes i stället upp cirka fem kilometer därifrån på grund av järnvägens sträckning.

Lokalt bevarandevärde
Ett par områden har pekats ut som särskilt värdefulla av kommunen. Områdena utgör värdefulla
kultur- eller naturmiljöer och består ofta av en kombination av båda värdena. Det är Flatered-Svenshult
och Ekered som pekas ut.
Ekered
Området ligger sydost om Furusjö, på
nordsluttningarna av en höjdrygg. Björkhagar,
öppna hagmarker och små åkrar, ofta omgivna av
stenmurar sätter sin prägel på landskapet. Enligt
ängs- och hagmarksinventeringen innehåller
området objekt av klass 2 och 3, det vill säga
mycket högt respektive högt bevarandevärde.
Ett parti i områdets sydvästra del, Jäboruder, är
betecknat som riksintresse för naturvård. Jäboruder
är också ett Natura 2000-område. För att bevara
naturvärdena måste det öppna landskapet fortsätta
hävdas. Det är viktigt att stenmurar och åkerholmar
bevaras.
Flatered-Svenshult
Området är beläget norr om Furusjö på
Hökensåssydsluttning. Landskapet är kuperat och
mosaikartat med små åkrar, ofta omgärdade av
stenmurar. Enligt ängs- och hagmarksinventeringen
innehåller området objekt av klass 1-4, där klass 1
avser objekt med högsta bevarandevärde.

ÖVERSIKTSPLAN HABO KOMMUN

70

Områdesbestämmelser
En kommun kan skydda särskilt värdefulla miljöer
genom områdesbestämmelser. I Habo kommun
gäller detta för fyra områden, samtliga värdefulla
ur kulturmiljösynpunkt; kyrkbyarna i Habo,
Gustav Adolf och Brandstorp, samt området kring
Fiskebäcks kapell. Områdesbestämmelserna antogs av
kommunfullmäktige 1992. Kyrkorna och kringliggande
miljöer har ett kulturvärde och betydelse för
landskapsbilden. Habo kyrka är även av riksintresse för
kulturmiljön.
Syftet med områdesbestämmelserna är att utöka
lovplikten för åtgärder som är önskvärda. Det
innebär att lov behöver sökas för åtgärder som i
normala fall är lovbefriade. Den ökade lovplikten
omfattar uppförande av ekonomibyggnader,
komplementbyggnader till bostadshus samt för
övrigt sådana om- och tillbyggnader som påverkar
byggnadens yttre. Byte av fasadmaterial, ändrad
färgsättning samt rivning av byggnad omfattas
också av den ökade lovplikten. Vid komplettering av
bebyggelsen inom kyrkbyarna är det viktigt att husens
placering, utformning och färgsättning anpassas till den
befintliga miljön.
Områdesbestämmelserna avses gälla byarnas bebyggda
delar samt ett omland, inom vilket ny bebyggelse skulle
kunna påverka landskapsbilden. Ju öppnare landskapet
är, ju större blir därmed de områden som omfattas
av bestämmelserna. Avgränsningarna följer gällande
fastighetsgränser, skogsbryn, vattendrag eller andra
större terrängföremål.

Habo kyrkby
Kyrkan är knuttimrad och klädd med furuspån. På
västra gaveln finns ett stort tvåvånings vapenhus
och på norra sidan ett mindre. Ett kraftigt torn reser
sig över takpartiets västra del. Kyrkans västra hälft
byggdes 1680, medan den nuvarande östra delen och
västra vapenhuset tillkom 1723. Sakristian av sten
härstammar från medeltiden.
Bredvid kyrkan ligger den gamla sockenstugan. Den
nya sockenstugan ligger också i kyrkbyn och knyter an
till den ursprungliga byggnadsstilen. Övrig bebyggelse
i kyrkans närhet består i huvudsak av äldre bostadshus
med varierande utformning och färgsättning. I byns
utkanter dominerar jordbruksbebyggelsen. Marken
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kring kyrkan är kuperad och består till stor del av
åker. Den öppna terrängen gör att kyrkan och den
närliggande bebyggelsen utgör ett markant inslag i
landskapsbilden.

Gustav Adolfs kyrkby
Gustav Adolfs träkyrka flyttades 1780 från
Fiskebäck. Kyrkan uppfördes på sin ursprungliga
plats i slutet av 1600-talet. Kyrkan ligger på en
utblick över det kringliggande åkerlandskapet.
Bebyggelsen närmast kyrkan utgörs i huvudsak
av jordbruksbebyggelse och enstaka småhus.
Församlingshemmet är uppfört i traditionsenlig
byggnadsstil och ligger omedelbart intill
kyrkogården.

Brandstorps kyrkby
Den timrade kyrkan stod färdig 1697. Kyrkan är
korsformad, där den östra korsarmen förlängts
genom en tillbyggd sakristia och den östra genom
ett tillbyggt vapenhus. Kyrkogården omges av en
timrad hägnad, en så kallad kyrkobalk. Bebyggelsen
i kyrkans närområde är av blandat slag. Byskolan
används för förskoleverksamhet.

Fiskebäcks kapell
Kyrkogården med sin timrade klockstapel daterar
sig från slutet av 1600-talet. Den kyrka som
ursprungligen fanns på platsen flyttades 1780 till

Gustav Adolf. Kapellet är byggt i trä och målat
i faluröd färg, liksom klockstapeln. Byggnaden
uppfördes 1939. Bostadshuset som ligger i direkt
närhet har en utformning som harmonierar med
kapellet. Omgivande mark består i huvudsak av
skogsmark.

Utveckling
Kulturlandskap och byggnader är viktiga delar i
förståelsen av våra traditioner och vår historia. Vad
som betraktas som historia idag förändras under
tid. Därför är det viktigt att även uppmärksamma
tidstypiska byggnader i nutid, det är dessa som blir
framtidens historia. Översiktsplanen fastställer de
redan utpekade kulturmiljöerna och de områden
som har områdesbestämmelser. Värden för enskilda
byggnader, särskilt i våra tätorter, behöver lyftas
fram.
För att säkerställa byggnadsvärden från olika
tidsepoker planerar kommunen att inventera
värdefulla byggnader ur ett kulturmiljöperspektiv
inom Habo tätort. Inventeringen behövs som
underlag vid bygglovsärenden för att byggnader
som är av kulturhistoriskt värde inte ska riskera att
förvanskas.
Kommunen behöver inventera och ta ställning
till vilka områden i landskapet, med tillhörande
ortsnamn och sägner, som kan anses vara av
kulturhistoriskt värde.

Riktlinjer
• Kulturhistoriskt utpekade värdefulla byggnader ska värnas och inte förvanskas
• Kulturhistoriskt utpekade värdefulla miljöer/landskap ska värnas och inte förvanskas
• Ny bebyggelse inom eller i anslutning till utpekade kulturområden ska placeras och utformas med hänsyn till
omgivningen och på ett sådant sätt att landskapsbilden och kulturmiljön inte påverkas negativt.
• Kommunen ska inventera och beskriva byggnaders och miljöers kulturhistoriska värden i Habo tätort.
• Kommunen ska arbeta för att sprida information om bevarandevärda byggnader, kulturmiljöer och
k ultursevärdheter till fastighetsägare, allmänheten och turister.
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Trafik och
i nfrastruktur
Jönköpings län ligger bra till ur ett större geografiskt perspektiv, med ett läge mellan de tre storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö
och med en närhet till exempelvis Linköping/
Norrköping, Växjö, Halmstad och Borås.
Habo kommun är en integrerad del i Jönköpings region och är sammanlänkat med angränsande kommuner genom främst Jönköpingsbanan, länsväg 195

och riksväg 26/47. Möjligheten att röra sig mellan
orterna inom kommunen är god genom att länsvägarna korsar kommunen tillsammans med det finmaskigare nätet av mindre vägar. Jönköpingsbanan
innebär också en möjlighet att smidigt resa mellan
Habo tätort till orter i angränsande kommuner och
sedan vidare för längre resor.

Arbetspendling

En stor del av arbetsplatserna i regionen finns i
Jönköping, specifikt för invånare i Habo kommun.
För att kartlägga resbehovet utfördes under år 2018
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en resmönsteranalys. Den visar att Habo kommun
har en utpendling till Jönköpings kommun på cirka 3
000 personer per dag (år 2016). Cirka 1 000 personer
pendlar in varje dag (år 2016) till Habo kommun från
Jönköping. Totalt är det alltså nästan 4 000 personer
som arbetspendlar mellan de två kommunerna. Detta
är det starkaste pendlingsstråket i regionen och i länet. Flest antal av de som pendlar ut från kommunen
har startpunkt i Habo tätort med målpunkt i Bankeryd och i Jönköpings tätort. Resmönsteranalysen
redovisar var invånarna bor (utgår från kommunens
nyckelkodsområden) och var de arbetar i Jönköpings
kommun (arbetsplatsområden). Analysen ger en god
bild av vilka stråk mellan olika start- och målpunkter
som är starkast.
Tiden det tar att pendla mellan Habo och Jönköping
bedöms av många som acceptabelt (max 40-45 minuter med tåg, bil, buss) varför många av kommunens
invånare är inflyttade Jönköpingsbor som har kvar
sitt arbete i Jönköping. Det tar cirka 15 minuter med
tåg från Habo station till Jönköpings resecentrum,
vilket anses vara väldigt bra. Med bil tar det cirka 20
minuter, men inte vid höga trafikflöden. Utmaningen
för kommunen är att tillsammans med Jönköpings
länstrafik erbjuda ett utbud av kollektivtrafik som
är så attraktivt att fler väljer tåg och buss istället för
bilen. Väg 195 är idag, främst vid morgon och eftermiddag, väldigt belastad, varför slutsatsen blir att de
flesta som pendlar åker bil i dagsläget.
Regional transportplan
I Regional transportplan för 2018-2029 (Trafikverket)
redovisas investeringsåtgärder för i huvudsak det
statliga vägnätet i Jönköpings län och samfinansiering
av åtgärder på järnvägen i nationell transportplan.
Planen tar även upp åtgärder för förbättrad gångoch cykelinfrastruktur. Efter beslut om den nationella transportplanen fastställer Region Jönköpings län
planens innehåll. De åtgärder som föreslås i planen
följer nedanstående principer:
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Åtgärder som beskrivs i planen 2014-2025 ska
genomföras.

•

Länet har en utvecklad och hållbar tågtrafik ge-
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nom satsningar på järnväg.
•

Utveckla funktionella stråk genom fokus på
trafiksäkerhet och framkomlighet.

•

Satsningar för att uppnå långsiktigt hållbara resor genom fokus på gång- och cykelvägar samt
kollektivtrafik.

Habo kommun är positiv till att mer än hälften av
de tilldelade medlen är avsatta för åtgärder inom det
hållbara trafiksystemet, det vill säga järnväg, gång,
cykel och kollektivtrafik.
Habo tätort och övriga orter utmed Jönköpingsbanan har alla en stark utveckling med en positiv
befolkningstillväxt vilket resulterar i stora behov
av bostadsbyggande kopplat till effektiva och
miljövänliga transporter. Resandet ökar samtidigt
som Jönköpingsbanan är hårt belastad och har stora
begränsningar vilket medför kapacitetsbrist och
förseningar som i sin förlängning kan hämma den
positiva utvecklingen i stråket.
Habo kommun har därmed ett stort intresse av att
tågtrafiken på Jönköpingsbanan kan vidareutvecklas
för att klara såväl dagens efterfrågan som behovet
av ökad person- och godstrafik. På lång sikt är det
därför önskvärt med en utbyggnad till dubbelspår.
Åtgärder för att höja framkomligheten och säkerheten på väg 195 bedöms också behövas, men
viktigt är då att också förbättra möjligheterna till
kollektivtrafik. Annars är risken att bilresorna ökar
ytterligare. Habo kommun behöver samarbeta med
Trafikverket, Jönköpings länstrafik och Jönköpings
kommun för att hitta flera lösningar som kompletterar varandra för att förbättra dagens trafiksituation och säkra framtidens.
Jönköpingsbanan
Jönköpingsbanan är en enkelspårig elektrifierad
järnväg mellan Nässjö och Falköping som korsar
Habo kommun med en station i Habo tätort. Jönköpingsbanan trafikeras av både persontrafik och
godstrafik.
Jönköpingsbanan är viktig ur ett lokalt, regionalt

och nationellt perspektiv. Lokalt och regionalt för
den vardagliga pendlingen till och från arbetet och
nationellt för veckopendling samt övriga dagsresor.
Jönköpingsbanan är utpekad som ett viktigt riksintresse för kommunikation. Det är Trafikverket som
fattar beslut om riksintresseområden för kommunikationer, 3 kap § 8, miljöbalken.
Kommunen anser att järnvägen är en viktig länk
som binder samman orterna i länets kommuner.
Länet liksom Habo kommun har en positiv befolkningstillväxt. Tillgång till järnväg och stationsläge
bedöms vara av yttersta vikt för att möjliggöra att
fler av de dagliga resorna kan ske med hållbara
alternativ. Järnvägen är ett miljövänligt transportalternativ samtidigt som restiden är kort. Åtgärder på
Jönköpingsbanan som möjliggör en ökad kapacitet
bedöms vara nödvändiga, samtidigt som till exempel fler avgångar, attraktiva tåg och biljettpris är
avgörande för att fler ska välja att resa med tåg.
Väg 195
Riksväg 195 går genom Habo kommun utmed Vättern och förbinder Habo med Jönköping i söder
och Hjo i norr. Vägen är också en viktig länk inom
kommunen för de lokala resorna mellan de mindre
orterna utmed vägen och söderut till huvudorten.
Väg 195 är utpekad som riksintresse för kommunikation, med särskild betydelse för regional och
interregional trafik. Den är också viktig med sin
koppling till det funktionellt prioriterade stråket
26/47 samt till väg 49 som går mellan Skövde och
Skara. Utmed vägen råder ett utökat byggförbud på
30 meter för att säkerställa vägområdet. Det innebär att ingen byggnation får ske eller anläggningar
får uppföras inom detta avstånd utan länsstyrelsens
tillstånd elle rkommunens bygglov.
Genom att väg 195 förbinder kommunens orter
från söder till norr är den väldigt viktig ur ett lokalt
perspektiv. Vägen delar dock av orterna Fagerhult,
Baskarp och Brandstorp och utgör då en barriär
för invånarna när de ska ta sig från östra till västra
sidan och tvärtom. Hastigheten genom orterna är
60 km/h, inga markerade överfarter för oskyddade
trafikanter finns, förutom i Fagerhult där det finns
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två tunnlar. Särskilt för barn är detta en osäker trafiksituation och specifikt i Brandstorp och Baskarp.
Ingen vägutformning signalerar att hastigheten
sänks från 90 km/h till 60 km/h när samhällena
börjar, detta visas endast via skyltning.
Trafiksituationen på sträckan mellan Sjogarpsrondellen i sydöstra delen av Habo tätort och vidare
utmed väg 195 är ansträngd på morgon och eftermiddag då cirka 4 000 pendlar till och från sina
arbeten (utöver annan trafik). Vägen är en 2+1 väg.
Utmed sträckan inom Habo kommun finns två trafikplatser, en vid Fiskebäck och en vid Domsand.
Öster om Ebbarp i söder finns en påfartsmöjlighet
från Bankeryds tätort. Vid kritiska tidpunkter blir
det köbildning utmed sträckan och vidare in mot
Jönköpings tätort.
För väg 195 från Sjogarpsrondellen och vidare mot
Jönköping, är enligt NVDB (nationella vägdatabasen, Trafikverket) det uppmätta trafikflödet (beräknade genomsnittliga trafikflödet per dygn mätt som
fordon per dygn under ett år), 4 000-8 000 varav 10
% är tung trafik. Från Sjogarpsrondellen och vidare
norrut mot Hjo är trafikflödet mellan 2 000 – 4 000
fordon.
Väg 26/47
Vägen går diagonalt genom kommunens södra del
från Risbro vidare till Mullsjö. Väg 26/47 ingår i det
nationella stamvägnätet som är av särskild nationell
betydelse. Väg 26 utgör en viktig förbindelse från
Halland till Dalarna via Jönköpingsregionen. Väg 47
mellan Oskarshamn och Trollhättan är av särskild
regional och interregional betydelse och har en viktig roll för transporter mellan ost- och västkusten
via Jönköping och genom Habo kommun. Vägarna
är utpekade som riksintresse för kommunikation.
Utmed vägen råder ett utökat byggförbud på 50
meter, för att säkerställa vägområdet. Det innebär
att ingen byggnation får ske eller anläggningar får
uppföras inom detta avstånd utan länsstyrelsens
tillstånd elle rkommunens bygglov.
För väg 26/47 genom kommunen och vidare mot
Jönköping, är enligt NVDB det uppmätta trafikflöÖVERSIKTSPLAN HABO KOMMUN

det 4 000-8 000 fordon varav 10 % är tung trafik.
För att öka trafiksäkerheten och framkomligheten utmed väg 26/47 pågår en ombyggnation på
sträckan mellan Månseryd och Mullsjö. Trafikverket
bygger om vägen till en mötesfri motortrafikled
med mitträcke. Ombyggnationen beräknas vara klar
hösten 2019. I samband med att vägen byggs om,
tillkommer trafikplats Bäckebo med en anslutande
väg till Mullsjö tätort.
Vägen är utpekad av länsstyrelsen som rekommenderad väg för transporter av farligt gods. Farligt
gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och produkter, som har sådana farliga egenskaper att de
kan skada människor, miljö, egendom och annat
gods, om de inte hanteras rätt under en transport.
Mullsjövägen, väg 1819
Vägen är en viktig länk som förbinder Habo tätort
med Mullsjö tätort och passerar Furusjö. Det är ett
viktigt stråk för både person- och godstransporter
mellan kommunerna. Enligt statistik från år 2016
pendlar cirka 250 personer in till Mullsjö från Habo
och cirka 250 personer in till Habo från Mullsjö
Cykelvägar
Kommunen korsars av Västgötaleden, en cykelled i
öst-västlig riktning samt en cykelled som går söder
till norr som heter Runt Vätten. I förslag till Regional transportplan 2018-2029 är en cykelväg mellan
Sandhem – Mullsjö – Furusjö – Habo – Jönköping
beskriven som viktig ur ett regionalt perspektiv.
Cykelvägen skulle underlätta för arbetspendling på
cykel, utmed delar av sträckan.
Inom Habo tätort har cykelnätet byggts ut allteftersom tätorten har växt. Det finns dock behov av att
få en helhetsbild av cykelnätet kopplat till vilka åtgärder som är bäst att genomföra. För att få ett välfungerande cykelnät och få fler invånare att cykla är
det viktigt att det finns tillgängliga och säkra cykelparkeringar kopplat till kollektivtrafikens hållplatser.
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Parkering och pendlarparkering
Inom kommunen och i tätorterna är det enkelt att
köra bil. Det finns flera vägar med god tillgänglighet som knyter ihop tätorterna och regionen.
I tätorterna finns det god tillgänglighet till parkeringsplatser. I Habo tätort nyttjas mycket av den
centrumnära marken för markparkering, vilket innebär att det finns potential att förädla marken med
mer centrumbebyggelse.
Bredvid järnvägs- och busstationen i Habo tätort
finns en pendlarparkering som rymmer cirka 20
bilar. Ytterligare en pendlarparkering har anlagts på
andra sidan om järnvägsspåret vid Industrigatan.
Den rymmer cirka 60 bilar. I det nya bostads- och
handelsområdet Kärnekulla planeras det även för
en pendlarparkering som rymmer cirka 50 bilar.
Tanken med pendlarparkeringarna är att de ska
underlätta samåkning samt underlätta för dem som
väljer att åka kollektivt men som tar bilen från bostaden till hållplatsen.
Kollektivtrafik
Kollektivtrafikförbindelserna till/från Habo tätort
är relativt goda. Med direkttåg går det att ta sig till
Göteborg, Falköping och Skövde samt till Jönkö-

ping, Huskvarna och Nässjö. Med buss går det att
ta sig till de närmsta grannorterna så som Mullsjö,
Jönköping, Bankeryd och Gränna. Inom Habo
kör bussarna 115 Habo – Brandstorp, 116 Habo
– Mullsjö – Jönköping samt buss 101 Habo – Jönköping – Gränna. Det finns i dagsläget ingen stads
trafik, regionbussarna kan dock i vissa fall nyttjas
som detta.
Kollektivtrafik är ett bra sätt att förflytta människor
där det finns ett samlat behov av att röra sig mellan olika målpunkter vilket ger starka stråk. Det är
därför viktigt att kollektivtrafik planeras där flest
invånare vill åka. För att kollektivtrafiken ska upplevas som ett naturligt val krävs det att den är synkad
med människors start- och målpunkt och anses vara
punktlig. För att en hållplats ska upplevas attraktiv
och tillgänglig bör avståndet från hem och busshållplats vara maximalt 300-400 meter. En tätare
bebyggelse och högre exploateringsgrad inom dessa
avstånd stärker underlaget av möjliga resenärer,
vilket i sin tur kan medföra tätare och fler avgångar.
Avstånd till en järnvägsstation mellan 600 - 1000
meter bedöms som attraktivt. Resenärer accepterar
ett längre avstånd till en järnvägsstation eftersom
tåget är mer tillförlitligt och snabbare än buss. Inom

ÖVERSIKTSPLAN HABO KOMMUN

78

en radie av 600 – 1000 meter från järnvägsstation är
det därför viktigt med förtätning av bebyggelse med
högre exploateringsgrad närmast stationen.
Det är inte enbart avstånd som avgör om människor
väljer att åka kollektivt, att få ihop livspusslet är oftast den avgörande förutsättningen. Men att skapa en
möjlighet att välja ger ändå goda förutsättningar för
ett ökat resande med kollektivtrafik. Det handlar om
att bygga attraktiva gång- och cykelvägar till hållplatsen, trygga och säkra cykelparkeringar, pendel- och
samåkningsparkering som ligger i direkt anslutning,
trygga och säkra väderskydd, uppdaterad reseinformation med mera. Kollektivtrafiken måste också
vara attraktiv med flera avgångar, moderna fordon,
tidseffektiv och prisvärd. För att få till dessa faktorer
krävs i sin tur ett starkt underlag i form av resenärer.
För att få fler invånare att nyttja kollektivtrafiken
behövs det i Habo kommun både förbättringar när
det gäller avgångar, linjedragningar, placering av hållplatser men även insatser för att påverka människors
val, attityd och beteende, så kallad ”mobility management”. Det krävs även ett nära samarbete med
Länstrafiken och Jönköpings kommun som i många
fall är målpunkten för många av de dagliga resorna.
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Analys - busshållplats
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Utveckling
Mellan Habo och Jönköping finns det ett starkt
transportstråk. Möjligheterna att nyttja olika trafikslag inom detta stråk är viktigt att kunna erbjuda.
Det ska vara möjligt att åka kollektivt med tåg
och buss, att cykla, men också att åka bil när det
behövs. Det självklara första valet av färdmedel
behöver dock ändras från bil till kollektivt för att
förbättra trafiksituationen i stråket och i Jönköpings kommun, samt för att öka miljövinsterna.
Kommunen bör därför arbeta för att i samverkan
med Jönköpings kommun och myndigheter skapa
ett attraktivt transportstråk med fokus på hållbara
transportslag.
Översiktsplanen innebär flera investeringar när det
gäller järnväg, vägar och cykelbanor. Att ha en god
infrastruktur som möjliggör olika typer av resor är
bra, men för att få en ökad mängd hållbara resor
krävs också ett arbete för att förändra attityd och
beteende. Kommunen bör därför också arbeta med
att lyfta frågan om en kommungemensam resurs
för att arbeta med mobility management i syfte att
öka andelen hållbara resor.
För att kunna hantera och ha en klar bild över behovet av parkeringsplatser vid ny- och ombyggnation av framförallt bostäder, behöver kommunen ta
fram ett parkeringsprogram och införa parkeringsnormer för både cykel och bil. Föreslagna normer
bör grunda sig på vilka förutsättningar ett område
har. Ett centralt område innebär att de boende har
bättre förutsättningar att gå, cykla och åka kollektivt till olika målpunkter, vilket motiverar ett lägre
antal parkeringsplatser för bil, men ett högre antal
för cykel.
Kollektivtrafik
I takt med att Habo kommun växer och utvecklas,
framförallt Habo tätort, behöver linjedragningen av
busstrafiken omprövas så att även de nya bostadsområdena kan försörjas med kollektivtrafik. De nya
bostadsområdena genererar ett större reseunderlag
vilket skapar förutsättningar för kollektivtrafiken.
Kommunen för en kontinuerlig dialog med Jönkö-

pings Länstrafik om alternativa linjedragningar och
det är något som kommunen kommer fortsätta att
göra även i framtiden. Flera av utbyggnadsområdena i Habo tätort ligger söder om järnvägen och har
i dagsläget ingen bussförbindelse som försörjer bostadsområdena. För att förbättra kollektivtrafiken
är ett alternativ att utreda om en linjedragning kan
vara aktuell utmed Övre och Nedre Kammabacken
vidare under järnvägen till trafikplats Fiskebäck.
Utformning av gatan ska då anpassas till att möjliggöra busstrafik samt gång och cykel. Det innebär
också att kommunen behöver utreda möjligheten
till att bredda järnvägsundergången. Dessa åtgärder
bedöms vara viktiga förutsättningar för att möjliggöra en attraktiv busstrafik för boende i Bränningeområdet och Fiskebäck.
I Habo tätort skulle det kunna finnas en lokal matarbuss som kör under vissa tider, men detta behöver utredas. På lång sikt är det även önskvärt att
utöka tågtrafiken utmed Jönköpingsbanan med fler
tåg, längre tåg och fler avgångar. En tidseffektiv,
punktlig och fungerande kollektivtrafik är en förutsättning för att öka kollektivresandet.
Det är viktigt att det även fortsättningsvis finns
möjlighet till kollektivtrafik utmed väg 1819 mellan
Mullsjö och Habo via Furusjö som kompletterar tåget, eftersom det inte finns en tågstation i Furusjö.
Cykel
För att få en sammanhängande bild av cykelnätet
och för att kunna arbeta med förbättringar föreslås
att kommunen ska ta fram en cykelplan. Fokus bör
ligga på tätorterna och främst Habo, men även
kopplingar mellan orterna och turistcykling ska redovisas. I enlighet med förslag till Regional transportplan 2018-2029 finns i översiktsplanen sträckan för
regional cykelväg mellan Mullsjö via Furusjö och
Habo utpekad, som även binder samman Jönköpings tätort söderut. Översiktsplanen föreslår även
att en cykelväg utmed väg 195 byggs som binder
ihop Habo med orterna i norr och vidare mot Hjo.
Denna kan nyttjas både för arbetspendling och
för friluftsändamål. En cykelbana utmed väg 195
kopplar ihop friluftsområdet Hökensås i norr med
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Domsand i söder och möjliggör samtidigt en bättre
kontakt med naturområden utmed Vättern.
Järnväg
Enligt resmönsteranalys samt annan resestatistik
för andra kommuner i länet är det ett stort flöde av
arbetspendlare till A6/Ryhov. För att möjliggöra
en överflytt från bilåkande till tåg bedöms att en
ny tågstation som servar arbetsplatserna A6 och
Ryhov behövs. Därför föreslås ett samarbete med
kommunerna utmed Jönköpingsbanan, Region
Jönköping, Trafikverket och Länstrafiken för att
gemensamt arbeta för ett nytt stationsläge.
För att öka attraktiviteten vid nuvarande stationsområde i tätorten föreslås att kommunen tar fram
en plan för att optimera utformningen för att
möjliggöra ett lättillgängligt område för gående,
cyklister och bilister. Inom stationsområdet eller i
direkt närhet bör det finnas trygga och säkra cykelparkeringar med möjlighet till olika typer av service
såsom luftpump, låsmöjligheter med mera. Pendelparkering som möjliggör att resenärer kan ta bilen
till tåget, säkra gångvägar till och från perrongen,
cykelbanor som leder fram till stationsområdet från
övriga tätorten med mera.
För att i framtiden ha möjlighet att diskutera och
genomföra byggnation av ett ytterligare järnvägsspår föreslås att mark utmed nuvarande spår markeras för dubbelspår.
Översiktsplanen innebär att järnvägsundergången
i höjd med Fiskebäck utreds och eventuellt utformas med syfte att möjliggöra för busstrafik. Denna
åtgärd bedöms vara en av förutsättningarna för att
åstadkomma en attraktiv busstrafik för boende i
Bränningeområdet och Fiskebäck.
Vägar
Utifrån trafikbelastningen som råder i dagsläget
utmed väg 195, från Habo och söderut mot Jönköping, föreslås att kommunen tillsammans med
Trafikverket och Jönköpings kommun utreder
möjligheten att bredda vägen till 2+2 väg, från Sjogarpsrondellen till Hedenstorp i Jönköping, och att
trafikplatserna byggs ut för att bli fullgoda trafik-
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platser. I anslutning till trafikplatserna föreslås att
attraktiva pendelparkeringar, cykelparkeringar samt
busshållplatser byggs.
Parallellt med järnvägen och väg 195, mellan
trafikplats Fiskebäck och trafikplats Domsand,
föreslås att Habo kommun utreder möjligheterna
att utveckla markområdet för verksamheter och
bostäder. En utredning för området ska även belysa
alternativa vägdragningar som kopplas till väg 195
och till verksamhetsområdet i Bankeryd.
För att förbättra trafiksituationen i tätorterna utmed väg 195, avseende säkerhet för oskyddade
trafikanter samt hastighetsdämpande åtgärder, bör
ett arbete påbörjas med Trafikverket för att utreda
möjliga förslag. Det gäller för tätorterna Brandstorp, Baskarp och Fagerhult. En säker över- eller
undergång från väst till öst bör finnas i varje tätort,
samt en utformning av vägen som bidrar till sänkt
hastighet.
I och med att väg 26/47 byggs om och får en ny
dragning behöver Habo kommun, Mullsjö kommun och Trafikverket samarbeta för att åstadkomma attraktiva pendelparkeringar och busshållplatser,
så kallade omstigningsplatser, utmed vägen för att
möjliggöra för boende att resa hållbart.
Översiktsplanen pekar ut Munkaskog och nuvarande kursgård som en viktig framtida målpunkt
för friluftsliv och turism. För att tillgängliggöra
området krävs att kommunen studerar var och hur
en anslutning för cykel och bil ska placeras och
utformas. En förlängning av Sjogarpsleden är ett
alternativ. Sjogarpsleden är bred och har separerad
gång- och cykelbana.
En ny bro för cyklister och gående över väg 195
bör ockå studeras med syfte att på ett säkert sätt
tillgängliggöra området Munkaskog för oskyddade
trafikanter.
För att trafikförsörja eventuella nya bostäder i anslutning till befintliga bostadsområden behöver en
ny väganslutning studeras mellan Skyttevägen och
Blåklintsgatan.
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Riktlinjer
Cykel mm
• En cykelplan för att kartlägga cykelnätet och göra Habo kommun mer cykelvänligt ska tas fram
• Kommunen ska i samarbete med Mullsjö kommun och Trafikverket utreda möjligheten att bygga c ykelbana
mellan Mullsjö och Habo via Furusjö
• Kommunen ska arbeta för att i samverkan med Trafikverket utreda möjligheten att bygga en cykelbana utmed
väg 195, mellan Brandstorp och Habo tätort.
• Kommunen ska ta fram ett parkeringsprogram och införa parkeringsnormer gällande cykel och bil vid nybyggnation.
• Kommunen ska arbeta för att i samverkan med Trafikverket se över möjligheterna att skapa säkra öst-västliga
kopplingar för oskyddade trafikanter i orterna utmed väg 195, Brandstorp, Baskarp och Fagerhult.
• Kommunen ska utreda möjliga gång- och cykelförbindelser till Munkaskog.

Kollektivtrafik
• Kommunen ska arbeta för att i samverkan med Jönköpings kommun, Länstrafiken, Trafikverket och Region Jönköping skapa ett attraktivt transportstråk mellan Habo tätort och Jönköping med fokus på hållbara transportslag
• Kommunen ska arbeta för att utöka kollektivtrafiken med buss samt utreda möjligheten för en lokal m
 atarbuss.
- I stationsnära läge, inom en radie av 600 – 1000 meter, förtäta med bostäder för att öka reseunderlaget och
stärka centrum. En högre exploateringsgrad ska eftersträvas inom den närmsta zonen, 600 meter.
• Ny bebyggelse i Habo tätort planeras utifrån ett avstånd på 300-400 meter till busshållplats/kollektivtrafik.
• Kommunen ska lyfta frågan om en kommungemensam resurs som arbetar med mobility management i syfte
att öka andelen hållbara resor.

Järnväg
• Kommunen ska lyfta frågan angående dubbelspår utmed Jönköpingsbanan med berörda kommuner och
Trafikverket.
• Ett område utmed nuvarande järnväg säkras för att möjliggöra ett framtida dubbelspår genom kommunen
• Kommunen ska arbeta för att skapa ett attraktivt stationsområde som är lättillgängligt för gående, cyklister och
bilister genom utformning och servicemöjligheter
• Kommunen ska utreda möjligheten att bredda järnvägsundergången vid Fiskebäck, Övre och Nedre
Kammabacken, för att möjliggöra för busstrafik.
• Kommunen ska i samverkan med berörda kommuner utmed Jönköpingsbanan arbeta för en ny tågstation vid
A6/Ryhov.

Vägar
• Kommunen ska arbeta för att i samverkan med Trafikverket utreda möjlighet till utbyggnad av befintliga trafikplatser utmed väg 195.
• Kommunen ska arbeta för att i samverkan med Trafikverket och Jönköpings kommun utreda möjligheterna att
bredda väg 195 till 2+2 väg.
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Riktlinjer forsättning
• Kommunen ska arbeta för att i samverkan med Trafikverket, Länstrafiken och Mullsjö kommun åstadkomma
attraktiva pendelparkeringar och busshållplatser utmed nya väg 26/47 för att tillgängliggöra kollektivtrafiken.
• Kommunen ska utreda möjligheterna att bredda Övre och Nedre Kammabacken samt järnvägsundergången vid Fiskebäck för att möjliggöra för busstrafik.
- Ny väganslutning från Skyttevägen som ansluter till Blåklintsgatan ska utredas i samband med ett
detaljplanearbete.
- Ny väganslutning till Munkaskog för cykel och bil ska utredas i samband med att området utvecklas för
friluftsliv och turism.

Utveckling
Trafik - infrastruktur
Habo tätort

Teckenförklaring
Kommungräns
Förslag:
Omstigningsplats
Järnväg, dubbelspår
Vägutredning

Z

ÖVERSIKTSPLAN HABO KOMMUN

0

175

350

700 m

Teckenförklaring
Kommungräns
Förslag:
Cykelled
Järnväg, dubbelspår

85
1852

Befintligt:
Väg
Järnväg
Anslutning Bäckebo
Riksintressen:
Järnvägsstation
Järnväg
Flyghinder influensområde
Väg - planerad
Väg - befintlig

0

1

2

4 km

Z

Utveckling
Trafik - infrastruktur
1829

1819
195

26/47

ÖVERSIKTSPLAN HABO KOMMUN

86

Teknisk försörjning
Ett samhälle behöver teknisk försörjning för att
fungera. Fungerande system för vatten, avlopp, el,
IT och avfall är grundläggande förutsättningar i ett
modernt samhälle.

Vatten och avlopp

Långsiktigt hållbara lösningar för vatten och avlopp
(VA) är en förutsättning för attraktivt boende i kommunen. Habo kommun ansvarar för att vatten- och avloppshanteringen i kommunen inte påverkar sjöar och
vattendrag negativt. Kommunen ska alltid sträva efter
att använda bästa möjliga teknik för att uppnå detta.
VA-utbyggnaden i kommunen är under utredning och
har hittills resulterat i en VA-policy och en VA-plan för
omvandlingsområden. Med omvandlingsområden menas sammanhängande bostadsområden som ska anslutas
till kommunalt VA. VA-planen och policyn uppdateras
regelbundet.

Kommunala verksamhetsområden
Habo kommuns invånare har vatten och avlopp från
allmän (kommunal) anläggning eller från enskilda anläggningar. Kommunen är skyldig att ordna så att ett
blivande eller befintligt bebyggelseområde i ett större sammanhang får vatten eller avlopp om det finns
behov med hänsyn till hälsa och miljö. Kommunen
ska fastställa verksamhetsområden för den allmänna
VA-anläggningen. Verksamhetsområdet är ett geografiskt avgränsat område inom vilket kommunen har en
skyldighet att tillhandahålla en eller flera vattentjänster
genom allmän VA-anläggning. Vattentjänsten kan vara
både vatten, avloppsvatten eller dagvatten. Habo kommun ansvarar för att gränserna för befintliga verksamhetsområden hålls aktuella. Vid behov lämnas förslag
till nya gränser för fastställande av kommunfullmäktige.
När tätorterna byggs ut behöver verksamhetsområdena
utökas till ytan. Processen kan också initieras genom ett
föreläggande från länsstyrelsen.
I Habo kommun finns det verksamhetsområden på
flera platser i kommunen.Verksamhetsområde för vatten och avlopp finns i Brandstorps samhälle (inklusive
Brandstorps Kyrkby och Skämingsfors). Ett långsträckt
verksamhetsområde för vatten och avlopp finns även
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för Rödåns samlade bebyggelse. Verksamhetsområde finns också i Baskarps samhälle, Fagerhult, Furusjö samhälle, Västerkärr samt Habo tätort (inklusive
Fiskebäck och Domsand).

ryd-Tunarp (SE 641803-138494), Olsbo-Älgafall
(SE641034-139073) samt Karlsborg-S. Fågelsås
(SE647199-141548).

Omvandlingsområden är utpekade och planerade
för bland annat Eket och Ebbarp, vilket troligtvis
kommer att öka antalet enstaka avstyckningar för
bostadsbyggande. Det ökade trycket för att bygga
bostäder i dessa områden gör att områdena måste
hanteras i översiktsplanen.

Vatten

Dricksvatten
Habo tätort inklusive Domsand och Fiskebäck försörjs med vatten från Vättern
via en överföringsledning från Häggebergs
vattenverk i Jönköping. Utöver detta finns fyra
grundvattentäkter i kommunen. En av dem
(Dykärr) är tänkt som reservvattentäkt för Habo
tätort, men är inte fungerande i dagsläget. De
övriga tre täkterna försörjer tätorterna Baskarp,
Brandstorp och Furusjö med dricksvatten.
Vattentäkten i Baskarp försörjer även Fagerhult
och Rödån med dricksvatten. Vattenverken
är ålderstigna och i behov av upprustning.
Västerkärr försörjs av en vattentäkt i Mullsjö
kommun. Fastigheter som ligger utanför områden
med kommunalt VA har enskilda brunnar för
dricksvattenförsörjningen.

Länsstyrelsen i Jönköpings län tog 2015 fram en
regional vattenförsörjningsplan. I denna listades
regionalt viktiga yt- och grundvattenförekomster
för dricksvattenförsörjningen. För att en grundvattenförekomst ska klassas som regionalt viktig
ska den kunna försörja minst 50 000 personer med
dricksvatten och ha en uttagsmöjlighet på mer än
2,25 miljoner kubikmeter per år. Någon kommunal
vattenförsörjningsplan finns i nuläget inte.

För att skydda de kommunala vattentäkterna
har kommunen ansökt om inrättande av vattenskyddsområden för Baskarp och Brandstorp.
En revidering har genomförts på de befintliga
vattenskyddsområdena Dykärr och Furusjö. Vattenskyddsområdet för Dykärr fastställdes oktober
2017. Underlag för övriga vattenskyddsområden
ligger hos Länsstyrelsen i Jönköpings län för antagande. Vättern och dess tillrinningsområde är sedan
den 1 mars 2014 skyddat som vattenskyddsområde.

Grundvatten
Grundvatten är en viktig naturresurs och en del
av vattnets kretslopp. Grundvatten bildas genom
att dag- och regnvatten infiltrerar ner i marken.
Grundvatten är viktigt för dricksvattenförsörjningen i städer och samhällen. Habo kommun har tre
grundvattentäkter för dricksvattenförsörjning till de
mindre orterna samt en reservvattentäkt till Habo
tätort.

En av de regionalt viktiga grundvattenförekomsterna i Jönköpings län – Hökensås (SE643934139880)- är belägen i Habo och Tidaholm kommuner. Grundvattenförekomsten är cirka 152 km2 stor
och är ett skyddat område för dricksvatten enligt
ramdirektivet för vatten eftersom det har framtida
potential som dricksvattenresurs. De kommunala
grundvattentäkterna i Baskarp och Brandstorp är
belägna inom denna vattenförekomst.
Förutom den stora grundvattenförekomsten i
Hökensås finns det ytterligare åtta grundvattenförekomster som ligger helt eller delvis inom
Habo kommun. Dessa är N. Habo (SE642430139968), Julared (SE642507-139119), Fagerhult
(SE643164-140251), Bankeryd (SE641648-139966),
Månseryd-Bankeryd (SE641565-139922), Bottna-

Ett område som nyttjas eller kan komma att utnyttjas för vattentäkt kan av länsstyrelse eller kommun
inrättas som vattenskyddsområde med stöd av 7
kap. 21 § miljöbalken.

Avlopp
Allt vatten som används i samhället måste renas
innan det återförs till naturen, antingen i ett kommunalt reningsverk eller i ett enskilt avloppsreningssystem.
I Habo kommun finns idag sex kommunala avloppsreningsanläggningar. Dessa är belägna i Habo,
Furusjö, Baskarp, Brandstorp, Fagerhult och RöÖVERSIKTSPLAN HABO KOMMUN
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dån. I Habo, Baskarp, Brandstorp och Fagerhult
finns konventionella avloppsreningsverk med mekaniska, biologiska och kemiska reningssteg. I Furusjö och Rödån består avloppsreningen av renings
dammar.
Enskilda avlopp
Utanför verksamhetsområdena är det de enskilda
fastighetsägarnas ansvar att ordna med VA-försörjningen, via egna anläggningar på den egna fastigheten eller gemensamt med grannar och närboende.
Varje enskild fastighetsägare ansvarar då för att avloppsanläggningen på fastigheten är godkänd enligt
rådande miljölagstiftning. Det innebär att avloppsvattnet som släpps ut ska vara så rent från bakterier
att det inte utgör någon risk för smittspridning och
att mängden näringsämnen är så låg att inte miljön
tar skada.
I Habo kommun finns det cirka 1 500 fastigheter
med enskilt avlopp varav cirka 1 300 fastigheter har
vattentoalett. Ungefär en tredjedel av dessa har avloppslösningar som inte är godkända enligt dagens
miljölagstiftning.
Miljönämnden inventerar enskilda avlopp områdesvis regelbundet för att kontrollera status. Om åtgärder krävs kan miljönämnden ställa krav via föreläggande. Bebyggelseområden som behöver omfattas
av kommunalt VA och som är utpekade för detta
benämns som omvandlingsområden.
Dagvatten
Dagvatten är regnvatten som avleds från hårdgjorda ytor såsom hustak, vägar, parkeringsplatser och
garageuppfarter. Det finns verksamhetsområden
för dagvatten på flera orter i kommunen; Fagerhult,
Baskarp och Habo tätort. I Brandstorp och Furusjö
omfattar verksamhetsområdena delar av samhällena. I Rödån, Västerkärr och Domsand saknas
verksamhetsområden för dagvatten. Ungefär 80 %
av dagvattnet från Habo tätort leds via dammar i
Munkaskog till Vättern.
Ledningsnätet
Ledningsnätet består av cirka 10 mil kallvattenledningar som förser kommuninvånarna med dricksvatten samt cirka 10 mil avloppsledningar som
transporterar avloppsvatten till reningsverken för
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rening innan vattnet går ut i vattendragen. Systemet
innehåller dessutom cirka 6 mil dagvattenledningar
som transporterar bort regn- och smältvatten i huvudsak via fördröjningsmagasin eller våtmark där
rening sker eller direkt ut i vattendragen.

Utveckling
Habo kommun har i nuläget ingen strategi för
framtida vattenförsörjning. Vattenkvaliteten i den
nuvarande reservvattentäkten för Habo tätort
(Dykärr) är inte tillfredställande och det förekommer sandtäkt i anslutning till vattentäktsområdet.
Det finns i dagsläget inte några reservvattentäkter
för de mindre orterna. I Habo kommun finns flera
grundvattenförekomster med potential för dricksvattenförsörjning samtidigt som kommunen gränsar
till en av Sveriges viktigaste ytvattentäkter (Vättern).
Det är viktigt att inför framtiden säkra viktiga naturgivna vattenresurser. En kommunal vattenförsörjningsplan ska därför tas fram som underlag för
den fysiska planeringen och VA-planeringen.
Den nuvarande VA-planen innehåller endast
förslag på omvandlingsområden. Det finns i
nuläget inget övergripande strategiskt dokument
för kommunens VA-försörjning med en plan för
drift-, underhåll- och förnyelse. Det finns inte
heller någon aktuell kommunövergripande strategi
för omhändertagande av dagvatten. I och med
kommande befolkningsutveckling och påföljande
exploatering kommer arealen hårdgjorda ytor att
öka i framtiden. Recipienterna (vattendrag som tar
emot avloppsvatten och dagvatten) i Habo tätort
(Hökesån, Vättern med mera) har höga naturvärden
och det är ännu inte utrett vilken belastning
som är acceptabel för dessa recipienter om
miljökvalitetsnormerna för vatten ska nås. Det är
därför viktigt att en heltäckande VA-plan utarbetas
som inkluderar en dagvattenstrategi.
Avloppsreningsverket i Habo tätort har inte tillräcklig kapacitet för den tillkommande flödesbelastning
som en befolkningsökning enligt översiktsplanen
innebär. Den befolkningsökning som sker kan få
konsekvenser på reningsverket i Habo. För att
möjliggöra utrymme för eventuellt ett ytterligare
reningssteg, som tar bort läkemedelsrester, samt
för att ha en god kapacitet har en yta för ett nytt
reningsverk markerats i översiktsplanen. Detta är
en stor investering för Habo kommun och måste
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föregås av utredning.
Redan idag förekommer bräddning av orenat
avloppsvatten till Hökesån, särskilt vid hög
nederbörd. Närheten till Hökesån gör också
avloppsreningsverket utsatt vid högflödessituationer
som kan bli vanligare vid ett förändrat klimat.
Placeringen inne i ett villakvarter är olämplig med

tanke på lukt. Ledningsnätet i Habo tätort har
inte tillräcklig kapacitet för den tillkommande
flödesbelastningen som en befolkningsökning enligt
översiktsplanen innebär. Ett befintligt ledningsnät
är dimensionerat för det flöde som var förväntat
vid den tidpunkt som det beräknades. Den
befolkningsökning som sker idag är betydligt större
än då ledningsnätet lades.

Riktlinjer
Vatten och avlopp
• Kommunen ska ha en aktuell och kommunomfattande VA-plan senast år 2020, som presenterar en helhetslösning för vatten- och avloppsförsörjningen i kommunen.
• Kommunen ska ta fram en vattenförsörjningsplan.
• Kommunens vatten- och avloppsystem (ledningar, reningsverk, vattenverk, pumpstationer med mera) ska
anpassas efter både de kommande klimatförändringarna och den kommande befolkningsutvecklingen.
• Anslutning till det kommunala VA-nätet av befintliga områden ska fortgå i enlighet med VA-planen och med
förelägganden från länsstyrelsen när det gäller enskilda avlopp.
• Planerade utbygnadsområden är eller kommer att anslutas till kommunens VA-verksamhetsområden.
• Kommunen ska ha ett VA-system/ avloppsreningsverk med kapacitet att hantera kommande utveckling och
beräknad befolkningsprognos.
• Kommunen ska utreda kapaciteten för det befintliga avloppsreningsverket i Habo tätort utifrån kommande
utveckling och befolkningsprognos
• Kommunen ska reservera mark för reningsverk.

Dagvatten
• Kommunen ska ha en aktuell dagvattenstrategi med riktlinjer för dagvattenhanteringen inom kommunen
• Vid planering av nya områden och förnyelse av befintliga, ska dagvattenstrategin beaktas
• Yt – och dagvattenfrågor ska utredas vid framtagande av detaljplaner, byggnation och förprojektering för såväl
nya områden som omvandlingsområden
• Yt- och dagvatten ska om möjligt omhändertas lokalt, genom exempelvis infiltrering, fördröjning och rening
innan det når recipient.
• Vid planering av nya områden och förnyelse i befintliga ska höjdförhållandena studeras för att förhindra att
bebyggelse sker inom, eller i direkt närhet till möjliga översvämningsområden och de större rinnvägarna för
ytvatten.
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Riktlinjer fortsättning
Enskilda avlopp
• Kommunen ska arbeta för att enskilda avlopp med dålig kvalitet åtgärdas så att brister förbättras och dagens
reningskrav uppfylls.

Dricksvatten
• Kommunen ska skydda viktiga grundvattenförekomster genom att inrätta vattenskyddsområden. Dricksvattenförsörjningen ska prioriteras före andra intressen vid avvägningar.
• Vattenskyddsområden med tillhörande skyddsföreskrifter ska finnas för samtliga kommunala vattentäkter
• Ny bebyggelse bör undvikas inom nuvarande och framtida vattenskyddsområden inom den primära zonen.
Bedömning görs i varje enskilt fall.

Vattenkvalitet
• Habo kommun ska aktivt verka för att behålla och förbättra vattenkvaliteten i kommunens grundvatten, sjöar
och vattendrag.
• Kommunen ska använda miljökvalitetsnormerna för vattenkvalitet som verktyg i arbetet med planprocesser
och säkerställa åtgärder för att inte riskera att planerad utveckling leder till en försämring av status eller att
miljökvalitetsnormer inte kan följas
• Arbeta aktivt för att fysiska åtgärder som leder till en förbättrad vattenkvalitet genomförs där kommunen är
fastighetsägare.
• Kommunen ska fortsätta att engagera sig i vattenvårdsarbete och genomföra projekt som bidrar till att nå
miljökvalitetsnormerna.
• Kommunen ska vid förändrad markanvändning säkerställa att markområden som är eller misstänks vara
förorenade, undersöks och vid behov saneras så att inga risker för miljön och människors hälsa föreligger.
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Vattenkvalitet
Det finns flera miljömål som berör vattenkvaliteten
i Habo kommuns sjöar och vattendrag. De nationella miljömålen som berör vattenkvaliteten är Ingen
övergödning, Bara naturlig försurning och Levande sjöar
och vattendrag. Dessa mål är inte juridiskt bindande
men utgår ifrån miljökvalitetsnormerna (MKN)
som måste uppnås inom en viss tidsperiod. Miljökvalitetsnormer anger den miljökvalitet som ska uppnås för varje enskild vattenförekomst och vid vilken
tidpunkt den senast ska vara uppfylld.
För ytvatten bedöms kemisk och ekologisk status
och för grundvatten bedöms kemisk och kvantitativ
status. För att ett vatten ska statusklassas krävs att
det överstiger en viss storlek. Statusklassificeringen beskriver den befintliga vattenkvaliteten i en
vattenförekomst medan miljökvalitetsnormen beskriver den vattenkvalitet som ska uppnås och vid
vilken tidpunkt det ska vara gjort. Normen anger
hur miljön bör vara för att ekologiska och kemiska
funktioner i vattenmiljön ska uppnås. Skillnaden
mellan status och miljökvalitetsnormen definierar
det åtgärdsbehov som finns och ger underlaget till
vattenförvaltningens åtgärdsprogram. En förvaltningsplan och ett åtgärdsprogram har fastställts för
perioden 2017-2021. Huvudregeln är att alla vattenförekomster ska uppnå normen god status eller
potential till år 2021 eller 2027 och att statusen inte
får försämras.
Ytvatten
Större sjöar och vattendrag i kommunen omfattas
av miljökvalitetsnormerna. I Habo kommun har 18
ytvattenförekomster statusklassats och utav dessa
är fem sjöar eller dammar och 13 vattendrag. Hälften av dessa har en ekologisk status som är klassad
som måttlig (ingen ytvattenförekomst är klassad
dålig). Vad gäller ytvattenförekomsterna som utgörs
av sjöar och dammar, Alva sjön, Strandgölen, Furusjön, Stråken och Domneådammen är det bara
den sistnämnda som inte uppnår god ekologisk
status. Vid den senaste klassningen är det framför
allt bedömningen av hydromorfologin (vandringshinder) som avgjort statusen/klassningen.. De
vattendrag som år 2017 inte uppnår god ekologisk
status är Domneån, Hökesån, Knipån, Lufsebäcken, Hornån, Svedån, Holmån och Krikån. De vanligaste orsakerna till att god ekologisk status inte
uppnås är att vattenförekomsten har problem med
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vandringshinder för fisk, sträckor som är rätade
och rensade samt från flödespåverkan. Det har bedömts som möjligt att de flesta av vattendragen ska
uppnå god ekologisk status år 2021 och därför har
en tidsfrist lämnats för samtliga vattenförekomster
som i dagsläget inte har god status. Det finns en
risk att Svedån inte når god ekologisk status till år
2021. Kommunen arbetar även aktivt med restaureringsåtgärder i vattendragen, bland annat genom att
öppna upp fria vandringsvägar för fisk och andra
vattenlevande organismer.
Övervakning och kontroll av ytvattenkvaliteten i
Habo kommun sker löpande, bland annat genom
effektuppföljning för kalkningsverksamheten, elfiskeprogram och provfiske utförda av länsstyrelsen
samt genom Vätternvårdsförbundets recipientkontroll (SRK Södra Vätterns tillflöden). Inom miljökontorets tillsyn kontrolleras verksamheter som
släpper ut förorenat vatten till vattendragen samt
dagvattenutsläpp.
Försurningen är ett miljöproblem för de västra Vätterbäckarna i Habo kommun. För att vattendragen
skall klara de vattenkemiska målen som finns för
respektive vattendrag sker det årliga kalkningar av
våtmarker och sjöar i respektive avrinningsområde
enligt åtgärdsplanen för kalkningsverksamheten i
Jönköpings län.
Genom vatten som infiltreras över gräsytor renas
miljögifter och petroleumprodukter under förutsättning att ytan inte överbelastas. Då en utökad
bebyggelse/förtätning av samhällen ofta leder till
att grönytor tas i anspråk och fler hårdgjorda ytor
skapas minskar den naturliga reningen av vattnet
och risken för utsläpp av förorenat dagvatten i vattenmiljön ökar. Vattendrag är särskilt känsliga för
påverkan då flera av dem redan idag utsätts för orenat dagvatten. En utökning av verksamhetsområden
innebär även ofta en risk för ökade belastningar
från punktutsläpp som kan innehålla miljögifter.
Kommunen ansvarar för att miljökvalitetsnormer
följs vid mark- och vattenanvändning. En given
utgångspunkt är att all verksamhet ska planeras,
byggas och bedrivas på ett sätt som är långsiktigt
förenligt med miljökvalitetsnormerna och som förhindrar att förorenande ämnen når känsliga vattenmiljöer. Det är speciellt viktigt att förhindra läckage
från förorenad mark. I samband med fortsatt planering på detaljnivå bör dagvattenutredningar tas fram
som redovisar vilken belastning som dagvattnet kan
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orsaka på vattendragen samt vilka åtgärder som behöver vidtas för att nå önskat resultat.
Grundvatten
Även grundvattenförekomster omfattas av miljökvalitetsnormerna. Särskild hänsyn bör tas till vattenkvalitet och grundvattenbildning i inströmningsområden
till grundvattenförekomster eftersom föroreningar i
dessa områden löper störst risk att förorena grundvattnet.
För grundvatten ska två typer av miljökvalitetsnormer uppnås, kemisk och kvantitativ status. Inom
kommunen finns åtta grundvattenförekomster som
har fastställda miljökvalitetsnormer. Hälften av
grundvattenförekomsterna utgörs av sand och grusavlagringar och den andra hälften av grundvattenförekomsterna består av sedimentära bergarter (Visingsöformationen). Den kvantitativa statusen är god
eller bedöms som god för samtliga förekomster, vilket betyder att vattenuttagen är i balans med nybildningen av grundvatten. Den kemiska statusen är god
för samtliga grundvattenförekomster. Några grundvattenförekomster bedöms idag tillhöra områden där
det finns en risk att den kemiska statusen försämras
eller inte kan behållas till år 2021. Till dessa kan nämnas bland annat Bankeryd och Månseryd - Bankeryd.
Ett stort antal miljöfarliga verksamheter förekommer
inom vissa av områdena, vilket medför en risk att
grundvattnet kan komma att belastas av förorenande
ämnen och miljögifter.

Statusklassificeringarna i kartlagret är
uppdaterade under våren 2017
Grundvatten kvantitativ status: Redovisar
de grundvattenförekomster där vattenuttagen är i balans med nybildningen av
grundvatten.
Ekologisk status sjö/vattendrag: Redovisar hur sjöar och vattendrag placeras på en
femgradig skala, baserad på de ekologiska
förutsättningarna.
Kemisk status sjö/vattendrag: Redovisar
om vattnen uppnår god kemisk status eller
inte, avseende olika typer av föroreningar.

ÖVERSIKTSPLAN HABO KOMMUN

Teckenförklaring
Kommungräns

94

Befintligt:
God ekologisk status
God ekologisk status 2021
God ekologisk status

Z
0

1,5KARTOR
3
6 km
MKN 2017

MKN - Ekologisk status,
ytvatten

ÖVERSIKTSPLAN HABO KOMMUN

Teckenförklaring
Kommungräns
Befintligt:
God kemisk ytvattenstatus
God kemisk ytvattenstatus

0

1,5

3

95

Z

6 km

KARTOR MKN 2017

MKN - Kemisk status, ytvatten

ÖVERSIKTSPLAN HABO KOMMUN

Teckenförklaring
Kommungräns

96

Befintligt:

God kvantitativ grundvattenstatus
God kemisk grundvattenstatus

Z
0

1,5

3

6 km

KARTOR MKN 2017

MKN - Kvantitativ status,
grundvatten

ÖVERSIKTSPLAN HABO KOMMUN

97

Energi
Jönköpings län har visionen att bli ett Plusenergilän
till år 2050. Det betyder att behovet av energi i länet
ska minska och produktionen av förnybar energi
öka, så att det blir ett överskott som kan användas
utanför länet. Den första etappen är att Jönköpings län år 2020 ska vara ett klimatsmart län. Det

innebär att samhället har utvecklat ett systematiskt
energi- och klimatarbete som leder till att utsläppen
minskar i snabb takt. Det finns stor potential för att
öka produktionen av vindkraft, solenergi, biobränslen, etanol och biogas i Jönköpings län. Det finns
ett etappmål för år 2020 som säger att länet ska
vara självförsörjande på el till minst 50 procent.
Elen ska vara förnybar och främst produceras med
solceller, vindkraft och kraftvärmeverk.

Förnybar energi
Biobränsle framställs från olika typer av avfall eller restprodukter och används för att
producera el och värme men även till att producera olika drivmedel som etanol och biogas.
Produktionen av värme kan ske i enskilda pannor men även i storskalig fjärrvärmeproduktion. Biobränsle kommer från avfall, biogas, som biprodukt från industrin, trädbränsle och
åkerbränsle.
Solceller omvandlar solljus till elenergi. Solceller kan placeras på både små och stora byggnader samt i en solcellspark. Solfångare består av en matt svart yta som omvandlar solens
strålar till värme som används till att värma byggnader eller till att värma vatten som används
i hushållet eller i exempelvis en pool.
Vattenkraft är energi som utvinns ur strömmande vatten. Genom att dämma upp sjöar och
vattendrag bildas magasin som fylls med nederbörd i form av vatten eller snö. Från magasinet
leds vatten via en turbin där rörelseenergin i vattnet omvandlas till el.
Geoenergi är ett samlingsnamn för berg-, sjö- och markvärme respektive kyla. Geoenergi är
framförallt solenergi lagrad i marken men även värme från jordens inre. Berggrunden och
grundvattnet håller nästan samma temperatur året om. Det gör att det med fördel går att
använda marken som energikälla när temperaturen i luften växlar kraftigt över året. De flesta
geoenergianläggningar använder sig av en värmepump. Den kan hämta sin energi från
olika typer av markbundna system. Geoenergi används i huvudsak i tre markbundna system;
bergvärme, borrhållslager och akviferlager.
Vindkraft innebär att kraft från vinden fångas upp i ett vindkraftverk och omvandlas till energi.
Fjärrvärme innebär att genom förbränning av sopavfall, biobränsle, torv eller genom att
ta tillvara på spillvärme från industrier värms vatten upp i en fjärrvärmecentral som sedan
leder det varma vattnet vidare i fjärrvärmenätet till en villa, flerbostadshus eller lokal. Det
varma vattnet värmer upp bostaden och hushållets vatten. Fjärrvärme är den vanligaste
uppvärmningsmetoden för flerbostadshus och lokaler i Sverige.
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Nuläge
I Habo kommun finns ett kommunalägt energibolag,
Habo Energi AB som i sin tur har ett dotterbolag, Habo
Kraft AB. Dotterbolaget äger majoriteten av elnätet
i kommunen. Elen som levereras av Habo Energi är
förnybar, det vill säga att elen produceras i energikällor
som hela tiden förnyar sig och som därför inte kommer
att ta slut inom en överskådlig framtid. Elen som levereras av Habo Energi kommer från svensk vattenkraft
med ursprungsgaranti.
All el som används i kommunala verksamheter, lokaler
och bostäder är förnybar. I kommunens lokaler har
fastighetsenheten genomfört energieffektviseringsarbete och sänkt elanvändningen från 63 kWh/m2 år 2013
till 55 kWh/m2 år 2016. Fjärrvärmeanvändningen har
sänkts från 69 kWh/m2 till 62 kWh/m2 under år 2016.
Habo Kraft äger ett vattenkraftverk i Svedån som producerar 1,4 GWh/år. Habo Energi AB driver kraftvärmecentraler som är kopplade till ett fjärrvärmenät. Biobränsle används bland annat i verket för att producera
värme till fjärrvärmenätet. I Habo tätort är ungefär 800
hushåll anslutna till fjärrvärmenätet. 274 småhus och 48
flerbostadshus. Majoriteten av fastigheterna som ägs av
kommunen, så som skolor, förskolor, äldreboenden och
kommunhuset är anslutna till fjärrvärmenätet. Majoriteten av företagen och industrierna är inte anslutna till
fjärrvärmenätet, en stor andel köper dock el av Habo
energi.
Under 2016-2017 har Habo kommun satt upp sju
laddpunkter för elbilar med stöd från Klimatklivet. Det
är fem publika och två som ska användas inom kommunens verksamheter. Laddpunkterna finns vid Blå torget,
vårdcentrum, pendlarparkeringen vid Industrigatan och
vid kommunhuset. Elen som distribueras via laddpunkterna är förnybar. Det finns planer på att installera
ytterligare laddpunkter för till exempel hemtjänstens
verksamhet vid vårdcentrum i Habo tätort.
Habo kommun är positiv till solceller och har till och
med år 2017 installerat cirka 52 kW av totalt 44,5
kW solcellsanläggningar, vilka sitter på Hagenskolan,
Hagabodaskolan, vårdcentrum och Alléskolan. Utöver
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dessa solcellsanläggningar finns en solfångare placerad på Solhöjdens förskola. Kommunens egenproducerade solel och solvärme har ökat från 5 360
kWh år 2013 till 13 960 kWh år 2016. Sedan 2016
har ytterligare 25 kW installerats på vårdcentrum.
Ytterligare anläggningar planeras på kommunala
fastigheter under 2018 och 2019.
I kommunen finns inga vindkraftverk uppförda,
varken enskilda eller vindkraftsparker. Kommunen
är dock positiv till att utveckla vindkraften.
Vid årsskiftet 2016/2017 fanns 3 898 personbilar
registrerade i Habo kommun och utav dem var 181
miljöbilar, vilket motsvarar 4,6 % . Av de nyregistrerade bilarna i Habo kommun under åren 2016 och
2017 var cirka 10 % miljöbilar.
För att på längre sikt bli oberoende av fossila
bränslen måste det skapas nya förutsättningar till
alternativa drivmedel. Kommunen är positiv till
att använda biogas som ett alternativt drivmedel
för fordon. En ökad efterfrågan av biogas inom
länet har skapat förutsättningar till ett samarbete
kring biogasproduktion. I en gemensam överenskommelse mellan länets kommuner samt Region
Jönköpings län framgår det bland annat att det ska
finnas möjlighet till etablering av plats för tankning
av både bussar och andra fordon i varje kommun.
Habo kommun har detaljplanerad mark utmed väg
195 som lämpar sig för etablering av en tankstation.

Energirådgivning
Energicentrum A6 är ett samarbete mellan Jönköping, Habo, Mullsjö, Sävsjö och Vaggeryds kommuner. Syftet med samarbetet är att verka för en
effektivare användning av energin och för att öka
användningen av förnybara energikällor.
Energikontor Norra Småland är ett av 15 regionala
energikontor i Sverige. Det är en icke vinstdrivande
organisation som verkar för att regionen ska nå
sina energi- och klimatmål. Energikontoret är också
en viktig aktör för att informera och utbilda olika
målgrupper i energifrågor. Verksamheten är sedan

1 januari 2016 en del av Region Jönköpings län med
uppslutning från samtliga kommuner och Länsstyrelsen.

Miljöprogram för Habo och Mullsjö
Habo och Mullsjö ska bidra till att nå de nationella
miljökvalitetsmålen. Med utgångspunkt i de nationella miljömålen och den regionala klimat- och
energistrategin (KES) ska kommunerna arbeta mot
följande tre övergripande mål:
•

Effektivare och klimatsmart energianvändning

•

Fossilbränslefria och smarta transporter

•

Förberedda och anpassade inför
klimatförändringar

Vindkraft
I Habo kommun finns det inget område som är utpekat som riksintresse för vindkraft. Vilket innebär
att Habo kommun inte är intressant för etablering
av vindkraft på en nationell nivå. Däremot kan en
vindkraftsetablering vara intressant på en regional
och lokal nivå.

Ett nytt vindkraftverk med en totalhöjd om
cirka 200 meter och en installerad effekt om
cirka 3 MW(megawatt) kan försörja cirka
750 villor med elektricitet under ett helt år.
Vindkraftverken blir allt effektivare genom
bland annat att de blir högre och får längre
blad.

Vid framtagandet av den här översiktsplanen finns
inga uppförda vindkraftverk, däremot finns det ett
beviljat miljötillstånd för uppförande av vindkraftverk. Projektet innebär en vindkraftspark på 10
vindkraftverk, söder om naturreservatet Baremosse,
med en totalhöjd på maximalt 175 meter. Elproduktionen från den planerade anläggningen beräknas till omkring 88 GWh/år. Arbetet med att söka
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koncession för att kunna bygga ut elnätet pågår,
vilket krävs för att kunna ansluta den planerade
vindkraftsanläggningen.
När förutsättningar för etablering av vindkraftverk
analyseras undersöks bland annat vindförhållanden
på olika höjder, avstånd till bostäder, avstånd till
naturreservat och utpekade riksintressen, förekomst av känsliga arter som måste skyddas och
huruvida landskapsbilden kommer att påverkas av
att vindkraftverk etableras. Det är även viktigt att
kommunen har en dialog med grannkommuner så
att kommunen inte påverkar skyddade eller känsliga
områden i grannkommunen vid en etablering av
vindkraft. Kommunen eller den som ansöker om
att bygga vindkraftverk måste också ha en dialog
med Luftfartsverket och Försvarsmakten med
hänsyn till att verken och dess höjd kan påverka
radiosignaler och vara ett hinder i luftrummet.
De områden som i översiktsplanen föreslås för
vindkraft bedöms av kommunen ha de förutsättningar som krävs för etablering av vindkraftsanläggningar med minst tre verk. Det krävs dock en
djupare utredning för att fastställa om byggnation
av vindkraftverk är möjligt, vilket sker när ett vindkraftsprojekt prövas i enlighet med anmälan eller
tillståndsprövning av verksamhet. Två områden har
pekats ut i översiktsplanen där kommunen ser en
möjlighet att vindkraftsparker kan etableras. Området i norr är cirka 1 300 hektar och området i söder
cirka 450 hektar.

Metod
Genom en kartanalys har områden tagits fram som
är minst 100 hektar stora. Hänsyn har tagits till
bostadsbebyggelse genom att undanta en zon om
500 meter från varje bostadshus. De markområden
som då blev kvar har avvägts mot följande intressen; av kommunen tidigare utpekade opåverkade
områden, tysta områden, restriktiva områden för
etablering av vindkraft (gällande vindkraftspolicy),
hänsyn till vindkartering (hur mycket det blåser
på 140 meters höjd), känslighetsanalys (utifrån
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landskapsperspektiv) samt till angränsande kommuners intressen. Två områden har sedan pekats ut
som kommunen bedömer vara lämpliga att utreda
vidare för en etablering av vindkraftparker. Med
park menas enligt kommunens definition minst
tre vindkraftverk, vilket bedöms rymma inom 100
hektar. Med en grupp avses tre eller flera verk samlade nära varandra på ett enhetligt och tydligt sätt.
Med enstaka verk menas ett eller två verk. De på
kartan markerade områdesgränserna är schematiskt
återgivna och kan ej åberopas som exakt gräns vid
prövning av en lokalisering. Inom resterande delar
av kommunen är det möjligt att pröva byggnation
av ett eller två verk.

Utveckling
Översiktsplanen har ett tidsperspektiv på 20 år
framåt. Under den tidsperioden kan mycket hända
både vad det gäller klimatförändringar och teknikutveckling av solceller, miljöbilar, laddpunkter och
eldrivna fordon, lagstiftning och subventioner. Det
är därför svårt att veta vad som är klokast att satsa
på inför den framtida utvecklingen. Om kommunen
ska vara en del i länets mål om att vara ett Plusenergilän år 2050 behöver kommunen i framtiden
utveckla användandet av förnybar energi, såväl på
befintlig bebyggelse som ny.
Inom tidsperspektivet för översiktsplanen finns
behov av att byta ut Habo Energis kraftvärmecentraler eftersom de kommer att slitas ut. I samband
med detta är det lämpligt att utreda en ny lokalisering för kraftvärmecentralen eftersom den befintliga ligger i Habo tätort i närheten av bostadsområden. I den fördjupade översiktsplanen för Habo
tätort som antogs 2001 har ett område nordöst om
tätorten pekats ut som lämpligt. Det finns även ett
behov av att öka inmatningskapaciteten på elnätet
för att klara av att försörja nya bostadsområden
med el samt för att möjliggöra en utveckling av
laddpunkter.
Inför framtiden behöver kommunen säkerställa
robusta tekniska system som klarar av att hantera
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klimatförändringar. Det kommer även uppstå nya
behov som i framtiden behöver lösas. Fjärrvärmenätet påverkas inte i så stor utsträckning av klimatförändringar eftersom det är nedgrävt under jord.
Elnätet påverkas av klimatförändringar med ökad
frekvens av stormar, vilket gör att det är en fördel
om elnätet grävs ner. Det är ett arbete som redan
påbörjats i kommunen.
I framtiden kommer behovet av att kunna kyla
lokaler att öka, eftersom värmeböljor kommer att
bli allt vanligare. Det är framförallt lokaler där barn,

äldre och andra utsatta grupper vistas som behöver
kunna kylas ner, men även arbetsplatser och vanliga
hushåll. Det finns flera olika tekniska system för att
kyla ner lokaler. Fjärrkyla, eller eldrivna kylmaskiner
som kan drivas av solceller är två exempel.
Två områden har pekats ut i översiktsplanen där
kommunen ser en möjlighet att vindkraftsparker
kan etableras. Det innebär att det finns en möjlighet
att inom kommunen producera ytterligare elektricitet på ett förnyelsebart sätt och bidra till länet mål
om att vara ett Plusenergilän.

Riktlinjer
• Vid behov utreda en ny lokalisering av nuvarande kraftvärmeverk.
• Planera för robusta system som klarar eventuella klimatförändringar, såsom att förbereda byggnader med kylanläggning.
• Planera för solceller på lämpliga nybyggda kommunala lokaler och bostäder som byggs av allmännyttan.
• Planera för möjligheten att etablera laddpunkter (eller annat miljövänligt drivmedel) vid nybyggda fl erbostadshus
och offentliga byggnader.
• Etablering av vindkraftverk inom utpekade områden ska prioriteras framför andra allmänna intressen. Övriga
allmänna intressen kan endast i undantagsfall hävdas före en etablering av vindkraft.
• Markerade områden ska nyttjas på bästa sätt för att maximera antalet verk.
• Markerade områden ska prövas för etablering av vindkraftsparker om minst tre verk.
• Enstaka (ett –två) vindkraftverk är möjligt att pröva inom resterande delar av kommunen.
• Vid en etablering av vindkraft intill kommungränsen ska samverkan ske med grannkommunerna med hänsyn till
deras intressen.
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IT och bredband
Väl fungerande tele- och datakommunikationer är
en förutsättning för medborgare och näringsliv att
leva och verka i hela kommunen. Infrastrukturen
för fibernätet i kommunen ägs, drivs, utvecklas
och förvaltas av marknadens aktörer. Habo tätort
har god täckning. I många andra delar av kommunen pågår utbyggnad i enlighet med kommunens
långsiktiga och övergripande strategi för utvecklingen. Täckning för 3G-nät och 4G-nät är god i hela
kommunen.
Att ha tillgång till internet blir allt viktigare. Utbyggnad av fiber är särskilt viktigt på landsbygden ur
flera aspekter. Dels för den enskildes privata bruk
men även som samhällsviktig funktion, eftersom
allt mer samhällsviktig service går att utföra via internet. Ska man bedriva en verksamhet eller företag
på landsbygden är det en förutsättning att det finns
tillgång till bredband med hög hastighet.
Habo Energi planerar att bygga fiber i hela Habo
kommun med målsättningen att 90 % av alla hushåll ska ha tillgång till snabbt bredband (minst 100

Mbit/s) år 2020. Habo Energi arbetar kontinuerligt
med att projektera olika områden på landsbygden.
Habo Energi räknar med att det efter år 2020 även
byggs ut fiber i övrig glesbygd, men att utbyggnad
beror på intresse och projektering. År 2017 hade
60,4 % av kommunens totalt antal hushåll tillgång
till bredband om minst 100 Mbit/s. För andelen
utanför tätort/småort var siffran 3,6 %.
Det nuvarande nationella bredbandsmålet höjs till
att omfatta 95 % av alla hushåll och företag. Enligt
målet ska dessa ha tillgång till snabbt bredband
senast år 2025.
I kommunen finns det tillgång till öppet wifi som
kan användas av alla. Det skapar tillgång till internet för både besökare och de som inte har någon
möjlighet att ha uppkoppling hemma.
Habo kommun ska fortsättningsvis sträva efter att
ha en marknadsdriven bredbandsutbyggnad och
fortsätta arbeta för att bidra till ett neutralt och
öppet stadsnät under fri konkurrens. Utbyggnad ska
ske i alla delar av kommunen och ge tillgång till ett
brett utbud av tjänster till marknadsmässigt pris.

Riktlinjer
• Utveckling av fiberbaserad infrastruktur ska beaktas och möjliggöras.
• Utbyggnad av fiber ska ske i enlighet med kommunens uppsatta mål.
• Kommunen ska verka för en fortsatt utbyggnad av öppet wifi
• Utbyggnad av fiberbaserad infrastruktur ska om så är möjligt synkroniseras med andra kabelförläggningar och
markarbeten.
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Avfall
Med växande befolkning ökar även avfallsmängden.
En utmaning är att försöka minska denna avfallsmängd. Mycket av det som anses vara avfall kan
dock användas som resurs återigen. I första hand bör
avfallsmängden minska genom en mer hållbar konsumtion. Det avfall som ändå uppstår ska i första hand
återanvändas i andra hand återvinnas och i tredje hand
användas för energiutvinning. Det som inte kan tas
tillvara på något sätt deponeras.
Regional samverkan är central för utvecklingen av en
hållbar avallshantering. Kommunen är tillsammans
med två andra kommuner delägare i avfallsbolaget
June Avfall och Miljö AB sedan 2018. Avfallsbolaget
ansvarar för avfallshanteringen i Jönköping, Habo och
Mullsjö kommuner.
Inom kommunen finns en sortergård (Sibbabo).
På sortergården lämnas grovavfall som uppstår i
ett hushåll. Sortergården ligger på en deponi som
ska sluttäckas och därför ska sortergården stängas.
Sortergården drivs av June Avfall och Miljö. Det ska
utredas om det även fortsättingsvis ska finnas en sortergård inom kommunen.
Det finns sex stycken återvinningsstationer i kommunen för insamling av förpackningar och tidningar.
Återvinningsstationerna är obemannade insamlingsplatser för tidningar, glas och andra förpackningar
och består av ett antal behållare som ägs och drivs av
Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI).
June Avfall och Miljö ansvarar för att hushållsavfallet samlas in, fastighetsnära insamling (FNI). Varje
hushåll har möjlighet att sortera hushållsavfall i åtta
fraktioner fördelat på två kärl, samt behållare för lampor och batterier.
Avfallsektorn har också en stor betydelse när det gäller
att ta hand om avfall från bygg- och anläggningsarbeten. Byggnationer leder till att stora jordmassor grävs
upp. Vid dessa arbeten uppstår avfall i form av schakt-
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massor och överskottsjord, i vissa fall förorenade
massor i andra fall odlingsbar jord, som kräver platser för att återvinnas eller deponeras. En mer kretsloppsanpassad hantering av schaktmassorna kan
minska den mängd som behöver transporters bort
eller deponeras. I första hand ska schaktmassorna
omhändertas och omplaceras inom det aktuella
projektet. I andra hand kan massorna användas till
anläggningsändamål, till exempel övertäckning av
nedlagda deponier, skapa höjder för rekreationssyfte eller bygga bullervallar i bullerutsatta områden.
I tredje hand kan massorna skickas till en teknisk

anläggning för mellanlagring eller sluthantering.
Habo kommun har en gällande avfallsplan för
2012-2015 men eftersom kommunen har ingått
i ett gemensamt avfallsbolag har ett förslag till
en gemensam plan tagits fram. Renhållningsordningen med tillhörande avfallsplan samt lokala
föreskrifter var ute på remiss under hösten 2018.
Renhållningsordningen ska gälla 2019-2022 och
blir ett gemensamt styrdokument för avfallshanteringen i kommunerna. Dokumentet innehåller både
övergripande och mer detaljerade mål.

Riktlinjer
• Kommunen ska ha en arbetsprocess som möjliggör genomförandet av den gemensamma
renhållningsordningen.
• Kommunen ska möjliggöra ett effektivt avfallshanteringssystem och en sortering av avfall i människors nära
omgivning.
• Kommunen ska verka för att minimera avfallet i kommunen.
• Markbehov för platser för återvinning ska beaktas i takt med samhällsutveckling, med utgångspunkt från att de ska
placeras och utformas på ett sätt som stödjer en hållbar stadsutveckling.
• Återvinningsstation placeras inom nya eller befintliga arbetsplatsområden eller verksamhetsområden.
• Exploateringar ska planeras och utföras så att mängden överblivna jordmassor minimeras.
• Jordmassor ska i första hand tas om hand på egen mark i det enskilda byggprojektet och i andra hand användas
för anläggningsändamål på andra platser i kommunen under förutsättning att jordmassorna är lämpliga för avsett
ändamål.
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Miljö, hälsa & säkerhet
Kommunen ansvarar för att säkerställa människors
hälsa och säkerhet i planeringsarbetet samt att
förebygga risker. Det handlar om att planera för
utveckling där det inte finns risk för exempelvis
ras eller skred, översvämningar eller att marken är
förorenad. Andra aspekter handlar om att planera
med säkerhetsavstånd från exempelvis vägar där
farligt gods transporteras eller för att minska
störande buller med mera.
Det är många olika aspekter som behöver
analyseras för att kunna säkerställa människors
liv och hälsa och för att se till att det skapas goda
livsmiljöer.

Transporter av farligt gods
Genom att beakta riskerna från farligt godsleder

vid etablering av ny bebyggelse minskar risken för
skador på människor liksom skador på egendom.
Därför ska riskerna med dessa transporter vägas in
vid prövningen om markens lämplighet att bebyggas. 150 meter anges som riskhanteringsavstånd av
såväl Boverket som Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap. Samma avstånd lyfts fram i Riskhantering i detaljplaneprocessen (Länsstyrelserna i Skåne,
Stockholm och Västra Götaland län). Det innebär
att avståndet inledningsvis även bör vara lämpligt
för planeringen i Habo kommun.
Riksväg 26/47 är rekommenderad väg för farligt
godstransporter. Vägen är försedd med ett utökat
byggnadsförbud på 50 meter från vägområdet,
detta enligt väglagen.
Riksväg 195 är inte en rekommenderad
väg för transporter av farligt gods men det
transporteras ändå farligt gods här. Väg 195
har ett byggnadsförbud på 30 meter från
vägområdet. Vägen går längs med Vättern där de
40 vätterbäckarna korsar väg 195 och rinner ut i
Vättern. Vid ett utsläpp av farligt gods ställs stora
krav på räddningstjänstens insats för att minimera
skadorna på miljön. Det transporteras även farligt
gods på järnvägen som passerar genom Habo tätort.
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Riktlinjer - Transporter av farligt gods
• Innan beslut om detaljplan och bygglov, ska en
riskbedömning göras då planer finns på att bygga
närmare än 150 meter från transportled för farligt
gods, samma avstånd gäller för såväl väg som järnväg. Behov av, och bedömning görs i samråd med
räddningstjänsten.
• En riskbedömning ska genomföras inför byggande
intill annan transportled där det sker transporter av
farligt gods, exempelvis väg/gata fram till industri
eller annan verksamhet med behov av sådana
transporter.

Prioriterade utryckningsvägar

Vägar och gator inom tätbebyggt område som
utgör huvudstråk vid utryckning med räddningsoch utryckningsfordon, exempelvis brandbilar,
ambulanser och polisbilar, är prioriterade utryckningsvägar. För att möjliggöra snabba insatser av
räddningstjänst, ambulans och polis, krävs god
framkomlighet på vägar och gator. Inför förändringar i vägnätet är det därför viktigt att framkomligheten för räddningsfordon beaktas, det gäller
såväl större ombyggnader som mindre åtgärder för
att till exempel förbättra trafiksäkerheten. Hänsyn
måste även tas i samband med omledning av trafik,
så att detta inte innebär alltför stora riskpåslag för
kommuninvånarna i form av längre insatstider.

Riktlinjer - Prioriterade
utryckningsvägar
• Vid ombyggnationer eller förändringar i vägnätet
som berör prioriterade utryckningsvägar, ska hänsyn
tas för att underlätta för utryckande fordon och ske i
samförstånd med räddningstjänsten
• Vid omdirigering av trafik från prioriterade utryckningsvägar, ska även den alternativa sträckan ha god
framkomlighet för dessa fordon och ske i samförstånd med räddningstjänsten
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Buller
När man planerar för bebyggelse är det viktigt att
analysera bullernivåerna från exempelvis trafikbuller eller buller från olika typer av verksamheter.
Miljökvalitetsnormen för buller infördes år 2004 och
gäller för omgivningsbuller från alla vägar, järnvägar,
flygplatser och tillståndspliktiga hamnar.
Buller är någon form av oönskat ljud som har stor
påverkan på människans hälsa och möjligheten till
god livskvalitet. Ett plötsligt ljud kan ge förhöjd
hjärtfrekvens och tillfälligt förhöjt blodtryck. Risken
för hjärt- och kärlsjukdomar kan öka vid långvarig
exponering för flyg- och trafikbuller. En av de mest
alvarliga bullerstörningarna är sömnbrist, vilket kan
orsaka stress, försämrad koncentrations- och inlärningsförmåga. Därför är det viktigt vid planeringen
av den urbana miljön att hänsyn tas till buller. En
detaljplan ska genom juridiska planbestämmelser
säkerställa att gällande bullerkrav följs. I Habo kommun är det vägtrafiken och järnvägen som är de
främsta källorna till buller. De grus- och stentäkter
som finns inom kommungränserna skapar också
bullerstörningar.
Buller från väg- och spårtrafik
Det finns en förordning (2015:216) till
miljöbalken med bestämmelser om riktvärden
för trafikbuller utomhus vid bostadsbyggnader.
Det innebär att bullervärden vid behov ska anges
i planbeskrivningen till en detaljplan om det
handlar om bostadsbyggnader, samt i bygglovet
om det är utanför detaljplanelagt område. Utöver
riktvärdena finns en miljökvalitetsnorm (förordning
2004:675) som säger att det ska eftersträvas att
omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på
människors hälsa.
Habo kommun har strax över 12 000 invånare
och har inte krav på sig att ta fram heltäckande
bullerkartläggningar eller åtgärdsprogram. Däremot
tas bullerutredningar fram i samband med
detaljplaneläggning av områden samt vid behov
även i arbetet med förhandsbesked. Bostäder som
ligger i direkt anslutning till kollektivtrafikstråk eller
större trafikleder är de områden som har de största
problemen i kommunen. Genom kommunen går
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nationellt intressanta vägar; riksväg 26/47, länsväg
195 samt Jönköpingsbanan (järnväg) vilket innebär
att markområden utmed dessa är bullerutsatta.
Extra hänsyn tas när det planeras för förtätning
eller markanvändningsändringar i dessa områden
och byggnation kräver bullerutredningar.

Enligt förordningen bör buller från spårtrafik
och vägar inte överskrida 60 dBA ekvivalent
ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 50
dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal
ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas
i anslutning till byggnaden. Samma värden gäller
för bostadsbyggnader om högst 35 kvadratmeter
men ekvivalentnivån vid fasad är istället 65 dBA.
Om riktvärdena för buller överskrids finns det
möjlighet till undantag.

Förutom att arbeta med buller i planeringsskedet
kan kommunen arbeta med skyddsåtgärder
för att minska buller, till exempel bullerplank,
uppmuntran av gång- och cykeltrafik och
möjliggörande av avkoppling och låga bullernivåer
i rekreationsområden och parker. En minskning
av bilanvändandet per person och satsningar på
attraktiva cykelnät med hög standard är två åtgärder
som sänker bullernivåer i städer.

Buller i parker, rekreationsytor
och friluftsområden

I kommunen finns friluftsområden som nyttjas mer
frekvent för friluftsliv där naturupplevelsen är en
viktig faktor. För parker och rekreationsytor i tätorter som avsatts i detaljplan eller översiktsplan, utgör
en låg bullernivå en särskild kvalitet.

Riktlinjer - Buller
• Riktvärden och riktlinjer enligt gällande lagstiftning,
eller i Sverige tillämpad praxis ska följas.
• Platsspecifika bullerutredningar ska vid behov göras. I anslutning till järnväg ska dessutom vibrationer
från denna beräknas och minimeras.
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• Kommunen ska särskilt bevaka bullersituationen
och skydda från exploatering som kan skada naturmiljön och de särskilda kvaliteter som en låg bullernivå ger i områden som pekats ut som opåverkade och
för friluftsliv.
• Kommunen ska verka för en god ljudmiljö och bullerförordningen (2015:216) för trafikbuller ska alltid
eftersträvas följas vid nybyggnation av bostäder och
vid nybyggnad eller väsentlig ändring av trafikinfrastruktur.
• Befintlig kollektivtrafik och gång- och cykelinfrastruktur ska utvecklas för att minska transportbehovet med bil.

Miljöfarliga verksamheter
Med miljöfarlig verksamhet menas, enligt 9 kapitlet
miljöbalken, all användning av mark, byggnader
eller anläggningar som på ett eller annat sätt ger
utsläpp till mark, luft eller vatten och som kan vara
skadlig för människors hälsa eller miljön. Miljöbalkens regler gäller för både stora och små miljöfarliga verksamheter.
Verksamheter som släpper ut avloppsvatten, fasta
ämnen eller gas från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten är
exempel på miljöfarlig verksamhet. Vidare innefattas även anläggningar som kan orsaka besvär för
människors hälsa eller miljön genom utsläpp eller
anläggningar som medför en påverkan på omgivningen i form av buller, skakningar, ljus, strålning
eller liknande.
Miljöfarliga verksamheter delas in i fyra typer av
anläggningar. A-anläggningar är exempelvis flygplatser, avfallsdeponier, oljeraffinaderier. Dessa
tillståndsprövas av mark- och miljödomstolen.
B-anläggningar är exempelvis avloppsreningsverk,
energianläggningar och täkter. Dessa tillståndsprövas av länsstyrelsens miljöprövningsdelegation.
C- anläggningar är exempelvis bensinstationer och
sjukhus. Dessa ska anmälas till kommunen. En
U-verksamhet är en verksamhet med liten miljöpåverkan som vanligtvis inte kräver varken tillstånd
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eller anmälan ett exempel är små verkstäder.
Verksamheter som hanterar eller lagrar stora
mängder av vissa kemikalier kan omfattas av sevosolagen. Lagen finns till för att förebygga och
begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.
Om en verksamhet omfattas av lagen eller inte
beror på mängden av det farliga ämnet/ämnena
som kan förvaras. Alla verksamheter som omfattas
av sevosolagen måste anmälas till länsstyrelsen.
En del anläggningar bedriver verksamheter som kan
innebära fara för att en olycka ska orsaka allvarliga
skador på människor eller miljö. Dessa omfattas av
lagen om skydd mot olyckor.
I Habo kommun finns åtta B-anläggningar och 36
C-anläggningar enligt Miljöprövningsförordningen (2013:251). En av B-anläggningarna är även en
sevesoanläggning och en farlig verksamhet enligt
lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778).
Industrierna i Habo kommun är till stor del mindre
tillverkande industrier samt lager- och godshanteringsverksamhet. Industrierna ställer stora krav på
räddningstjänsten som måste kunna klara av avancerad släckning och vattenförsörjning till industrioch lagerbyggnader.

Riktlinjer - Miljöfarliga verksamheter
• Vid nyetablering av en miljöfarlig verksamhet ska
lämpligt skyddsavstånd till befintlig bebyggelse
utredas i varje enskilt fall.
• Lämpligt skyddsavstånd ska utredas vid ny bebyggelse intill en miljöfarlig verksamhet.
• Vid åtgärder i närheten av miljöfarliga verksamheter
ska risksituationen bedömas

har funnits miljöfarliga verksamheter, som till exempel drivmedelsstationer, deponier, kemtvättar
eller sågverk. Med ett potentiellt förorenat område
avses ett område som har identifierats eller inventerats avseende de miljöfarliga verksamheter som
har funnits och/eller finns på platsen, samt den
bedömda risken med föroreningar för den eller
dessa miljöfarliga verksamheter. För att ett område
ska klassas som potentiellt förorenat krävs inte att
provtagning genomförts som konstaterat en förorening, utan klassningen görs ofta utifrån den risk för
förorening som finns för den eller de verksamheter
som funnits och/eller finns på platsen.
Föroreningssituationen i Habo kommun
I Habo kommun finns ett antal konstaterat förorenade områden som kan innebära en risk för människors hälsa och/eller miljön. Oftast ligger dessa
områden på platser där det idag eller historiskt har
funnits miljöstörande verksamheter som till exempel olika typer av industrier. Potentiellt förorenade
områden i Habo kommun har inventerats eller
undersökts enligt MIFO (Metodik för Inventering
av Förorenade Områden) och fått en riskklassning
enligt denna metodik.
I dagsläget finns det ett förorenat område i kommunen som bedöms vara av särskild betydelse utifrån
ett översiktsplanperspektiv. Detta område eller ”objekt” ligger i centrala Habo på ett industriområde
längs Jönköpingsvägen. Detta objekt är relevant
utifrån ett planperspektiv eftersom det rör sig om
ett förorenat område i tätort med föroreningar av
bland annat klorerade lösningsmedel som uppmätts
i höga halter på ett antal fastigheter i området. Vid
planer på exploatering i området samt på närliggande fastigheter, ska potentiella och konstaterade
föroreningar utredas innan detaljplan antas eller
bygglov ges. Denna utredning ska genomföras i
samråd med den myndighet som är tillsynsmyndighet för det förorenade området.

Förorenade områden

Med förorenade områden avses enligt miljöbalken
10 kap 1 § mark, grundvatten, ytvatten, sediment,
byggnader och anläggningar som är så förorenade att det kan medföra skada eller olägenhet för
människors hälsa och/eller miljön. Ofta upptäcks
förorenade områden på platser där det finns eller
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Riktlinjer - Förorenade områden
• Misstänkt- eller konstaterat förorenade områden
ska utredas innan detaljplan antas eller bygglov ges.
Utredningen ska göras i samråd med tillsynsmyndigheten för det förorenade- eller potentiellt förorenade
området.
• Exploatering på förorenade områden ska endast
tillåtas om det genomförts efterbehandlings- och
saneringsåtgärder som undanröjer eventuella risker
för människors hälsa och/eller miljön.
• Sanering och efterbehandling av ett förorenat
område ska utföras i syfte att området kan användas
utan risk för människors hälsa och/eller miljön. Särskild hänsyn ska även tas till nuvarande eller framtida
planerad markanvändning.
• Vid efterbehandling eller sanering ska hänsyn tas
till omgivningen och framtida klimatpåverkan så att
det sanerade området inte åter förorenas eller att
föroreningar riskerar att spridas i framtiden.
• På ett område där en förorening kan tillåts få vara
kvar, får inte kvarlämnad förorening i det normala
fallet byggas över.
• Kommunen ska hålla sig uppdaterad med den
information som behövs angående förorenade områden för att kunna tillgodose att riktlinjerna uppfylls.

Luftkvalitet
Bra luftkvalitet och få luftföroreningar bidrar till
både miljön och människors hälsa. Luftföroreningar kan orsaka sjukdomar och förkorta livslängden
för människor med svg hälsa. Luftföroreningar kan
även bidra till bland annat försurning, övergödning
och klimatförändringar. De främsta källorna till
olika luftföroreningar är vägtrafik, industri- och
energiproduktion, maskiner inom entreprenadverksamhet, skogs- och jordbruksmaskiner och vedeldning. Även damm från byggverksamheter och resuspension från hårdgjorda ytor så som vägar bidrar
till luftföroreningar.
För att skydda miljön och människors hälsa och
uppfylla krav ställda av EU, har regeringen tagit
fram miljökvalitetsnormer som ska följas vid planläggning. Miljökvalitetsnormerna är kopplade till
miljöbalken kapitel 5 och innehåller normer för
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utomhusluft och luftkvalitet där gränsvärden för
olika hälsofarliga ämnen sätts upp som visar vad
som är godtagbart för människors hälsa. I dagsläget
finns det miljökvalitetsnormer för kvävedioxid/kväveoxider, partiklar (PM10/PM2,5), marknära ozon,
bensen, kolmonoxid, arsenik, kadmium, nickel och
bens(a)pyren för kvävedioxid och kväveoxider,
kolmonoxid, svaveldioxid, vissa tungmetaller,
partiklar, bensen, bens(a)pyren och ozon.
Utöver miljökvalitetsnormerna finns nationella
miljömål satta av regeringen. Dessa bör eftersträvas
för att uppnå en god luftkvalitet. I nuläget når
Habo kommun miljömålen för luftkvalitet.
Problem med luftkvalitet är lokala men orsakas
av trafikanter från en hel region. I vissa områden
har andra utsläpp också stor betydelse. Det
mest effektiva sättet att förbättra luftkvalitén i
kommunen är att angripa källan och den källa
som är lättast att påverka inom planeringen är
vägtrafiken.
Föroreningshalten i luften i Habo kommun ligger
långt under riktvärdena vid en jämförelse med
de miljökvalitetsnormer för luft som antagits
i Sverige och som till stor del baseras på EUlagstiftning. Även om luftkvaliteten ligger under
riktvärdena är det ändå viktigt att komma ihåg
att det egentligen inte går att säga någon lägre
gräns för när luftföroreningar börjar påverka
människors hälsa och miljön negativt. De nationellt
satta riktvärdena ligger också ofta under gällande
miljökvalitetsnormer. Detta innebär att det alltid är
viktigt att arbeta för att föroreningshalterna hålls så
låga som möjligt även om miljökvalitetsnormerna
uppfylls. Det finns i dagsläget inga områden som
är särskilt utsatta för höga luftföroreningshalter i
Habo kommun.
Habo kommun ingår i Jönköpings läns
luftvårdsförbund där alla länets kommuner är
med. De hjälper kommunerna med framtagandet
av information om luftföroreningshalter i
kommunerna genom modellering och beräkning
samt analyser av filter vid provtagning. Hur
man tar reda på luftkvaliteteten beror på
rådande luftkvalitet. I Habo kommun räcker
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det i dagsläget med beräkningar. De framtagna
värdena för luftföroreningar jämförs sedan
med miljökvalitetsnormerna som är så kallade
gränsvärden som inte får överskridas och med
målsättningsnormer som ska eftersträvas.
Information om föroreningshalter ska finnas för
platser där mycket människor vistas och där man
samtidigt kan anta att det finns höga halter av
luftföroreningar. Därför har Habo kommun valt
platser i Habo centrum och vid många förskolor
där det både finns mycket människor och trafik.
Dessa platser kan variera om det uppkommer nya
områden där många människor vistas och där det
kan finnas risk att det blir höga föroreningshalter,
exempelvis vid etablering av nya bostads- och
industriområden, etablering av industrier med stora
luftutsläpp till exempel värmeverk, ändring av
trafikflöden, ny dragning av väg, ökad pendling med
mera. Det planerade bostadsområdet Kärnekulla
kan exempelvis komma att bli en ny plats där
kommunen väljer att utreda luftens kvalitet.
Riktlinjer - Luftkvalitet
• Arbeta aktivt för att förbättra luftkvalitet genom
att vid behov utföra åtgärder som både dämpar
konsekvenserna av luftföroreningar samt minskar
föroreningarna från dess källor.
• Rikt- och gränsvärden enligt fastställda
miljökvalitetsnormer ska följas och åtgärdsprogram
upprättas vid behov
• Särskild uppmärksamhet bör riktas till områden
där det finns indikationer på dålig luftkvalitet samt
områden nära eller i anslutning till större vägar där
utsläppen är större.
• Vid nyexploatering ska ett hållbart trafiksystem
byggas där kollektivtrafik och gång- och cykel är
norm.

Ras, skred och erosion
En riskinventering gällande ras och skred
genomfördes 2010 och generellt sett finns inga
stora risker för ras och skred i kommunen. De rasoch skredrisker som är mest framträdande är de

vid vätterbankarna i Domsand och utmed väg 195
där bäckar rinner under vägen. Generellt finns en
risk för ras och skred utmed Vätterbranten samt
längs bäckravinerna. Inom dessa riskområden bör
byggnation, markarbeten eller liknande inte ske med
tanke på risken för ras och skred. Vätterbranten och
delar av bäckravinerna är försedda med strandskydd
på 300 meter respektive 100 meter som begränsar
vilka åtgärder som får göras inom strandskyddet
och därmed även riskområden för ras och skred.
Normalt sett är byggnation, gallring eller annat
markarbete inte tillåten inom strandskyddet.
SGU- Sveriges geologiska undersökning har påbörjat
en ny utredning av ras och skred i delar av Habo
kommun. I väntan på den utredningen kommer
inga större åtgärder göras för att minska risken för
ras och skred inom kommunen. När detaljplaner
tas fram för ett område ska risken för ras och
skred noga utredas och genom planbestämmelser
säkerställa att risken för ras och skred är minimala. I
de fall LIS-områden ( landsbygd i strandnära lägen)
föreslås inom strandskydd ska risken för ras och
skred noga utredas innan byggnation tillåts.

Riktlinjer - Ras skred och erosion
• Detaljplanering av ny bebyggelse förutsätter att
marken bedöms uppfylla nationella riktlinjer för stabilitet, antingen naturligt eller genom stabiliserande
åtgärder. Marken ska inte heller riskera att påverkas
av erosion eller sedimenttransport. Förändrade risker
i ett framtida klimat ska vägas in i bedömningen
liksom stabiliteten på längre sikt, utifrån dagens
kunskap
• Då ny bebyggelse planeras i översiktligt kartlagda
områden, ska alltid stabiliteten utredas i detalj om
inte de genomförda undersökningarna visar att det
är uppenbart onödigt.
• Vid ny bebyggelse i områden som inte är kartlagda
ska en bedömning av risk för stabilitetsproblem göras
i början av planarbetet, för att identifiera eventuella
behov av vidare utredning.
• Vid ny bebyggelse utanför detaljplanelagt område
ska markstabiliteten utredas innan lovgivning
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• Vid ny bebyggelse utanför detaljplanelagt område
ska markstabiliteten utredas innan lovgivning
• Planeringen ska säkerställa att ny bebyggelse inte
ökar risken för stabilitets- eller erosionsproblem i
omgivningen omkring den föreslagna bebyggelsen

Skyfall och översvämningar

fördröjningsåtgärder för dagvatten.
• Kommunen ska ha en aktuell dagvattenpolicy med
tillhörande handlingsplan.
• Samhällsviktiga funktioner och tillgängligheten till
och från dessa ska säkras mot ett 100 – års regn
Ny bebyggelse på ej tidigare exploaterad mark ska
säkras mot 100- års regn (kraftigt skyfall som beräknas ske en gång per 100 år).

Fram till år 2100 beräknas de kraftiga regnovädren

öka med 30 % och årsmedelnedbörden med
10-30 % i Jönköpings län. Det kommer påverka
mängden nederbörd som beräknas öka med 90105 mm i länets östra delar. Nederbördsmängden
ökar framförallt under vinter, vår och höst. Antalet sammanhängande dagar med nederbörd ökar
med ungefär två dygn. Vattenflödena beräknas öka
framförallt under vintern samt bli lägre under sommaren. Mycket av infrastrukturen för vatten kommer finnas kvar flera år framöver, vilket gör att den
infrastrukturen som anläggs idag behöver planeras
utifrån ett framtida klimat med andra vattenflöden
och extrem nederbörd. I Habo kommun har det
hittills inte varit ett stort problem med översvämningar men med tanke på framtida klimatförändringar kommer risken för översvämningar att öka. I
takt med att framförallt Habo tätort växter kommer
andelen hårdgjorda ytor öka och ytor som kan infiltrera stora mängder vatten att minska. Det är därför
viktigt att kommunen arbetar aktivt med dagvattenhantering och att gröna stråk och ytor bevaras i de
kommande utvecklingsområdena, så att risken för
översvämningar vid kraftiga skyfall minimeras.
Riktlinjer - Skyfall och översvämningar
• Planläggningen för ny bebyggelse ska inte försämra
eller skapa översvämningsproblematik på annan
plats. Det ska istället alltid eftersträvas att i samband
med planläggning förbättra tätortens förmåga att
fördröja vatten vid skyfall.
• I samhällsplaneringen ska hänsyn tas till förhöjda
vattennivåer, kortvariga kraftiga skyfall och höga
flöden genom att ta fram helhetslösningar och
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Radon
Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv gas,
som bildas när det radioaktiva grundämnet radium
sönderfaller. Radon innehåller sönderfallsprodukter
som är hälsofarliga. Dessa är isotoper av bly,
vismut och polonium och gemensamt för dem är
att de alla har halveringstider under en halvtimme.
Sönderfallsprodukterna fäster på andra partiklar
i luften och bildar små partikelkluster i olika
storlekar. Partiklarna följer med inandningsluften
och fastnar i lungorna där de sönderfaller innan
kroppen hinner rensa bort dem. Radon och
sönderfallsprodukterna avger alfastrålning och
är därför skadliga när de kommer in i kroppen.
Lungcancer är den kända hälsorisken med radon.
Halten av markradon är generellt sett låga i Habo
kommun. De högre värdena har mätts upp kring
tätorten och mot kommungränsen till Jönköpings
kommun. Den vanligaste källan till radon i byggnader är att det finns radon i marken. Det finns
alltid tillräckligt stor volym radon i marken för att
riktvärden för radon i byggnader ska kunna överskridas om konstruktionen är otät mot marken.
Byggnadsmaterial och hushållsvatten kan också ge
ifrån sig radon. I de allra flesta fall är mängden så
liten att den inte har någon betydelse. Ett undantag
är blåbetong, som innehåller den uranrika bergarten
alunskiffer. Blåbetong användes under perioden
1929–1978 vid byggandet av både enfamiljshus och
flerfamiljshus, vilka därmed kan ha förhöjda radonhalter i inomhusluften. Enligt Folkhälsomyndighetens riktvärde bör radonhalten inte överstiga 200
Bq/m³ i bostäder, skolor och allmänna lokaler.
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Riktlinjer - Radon

Riktlinjer - Värmebölja

• Vid ny bebyggelse ska det säkerställas att
byggnaden uppförs med radonskyddande
konstruktion där behov finns.

• Kommunen ska i den fysiska planeringen ta hänsyn
till värmeproblematik och förebygga bildandet av
värmeöar genom att arbeta för att minimera andelen
hårdgjorda ytor i nybyggda områden samt arbeta för
att vegetation och grönytor tas med i planering av
både nya områden och omvandlingsområden.

• Radonhalten i marken ska kontrolleras i samband
med grundundersökningar i områden som detalj
planeläggs för bostäder och/eller verksamheter.

• Kommunen ska beakta kommande behov av
kylning av lokaler för samhällsviktig verksamhet vid
ny- och ombyggnation.

Värmebölja
I takt med att klimatet förändras kommer det bli
vanligare med värmeböljor. Enligt SMHI definieras en värmebölja som en period med minst fem
dagar i sträck med en högsta dagstemperatur på
minst 25°, alltså en stark och ihållande värme. En
värmebölja kan vara påfrestande och skadlig för
människor och djur, speciellt för barn och äldre
samt de som redan är sjuka.
I städer och tätorter blir det generellt varmare än i
det omkringliggande landskapet, vilket beror på att
andelen värmehållande material är större i bebyggda
områden. Det gör att temperaturen kan höjas lokalt
och bildar värmeöar. Faktorer som påverkar temperaturen är bland annat material på husfasader, andelen hårdgjorda ytor, utsläpp av luftpartiklar, andelen
vegetation med mera. Flera av de material som idag
används i stor utsträckning som betong, tegel och
asfalt, är exempel på material som lagrar och avger
mycket värme och höjer därmed temperaturen.
Genom att skapa element i den bebyggda miljön
som hjälper till att sänka temperaturen kan effekterna av vämeöar minskas. Vegetation i olika former
hjälper till att hålla temperaturen nere, det är därför viktigt att det finns parker med träd, trädalléer
och tätortsnära skog i tätorten. Även vegetation på
tak och väggar hjälper till att sänka temperaturen.
Genom att planera för skugga kan temperaturen
minskas, huskroppar kan ge värdefull skugga,
olika typer av solskydd på lekplatser, skolgården
och äldreboenden är viktiga för att skydda utsatta
grupper. Det kan även finnas ett behov av att
kyla ner lokaler för samhällsviktiga funktioner i
framtiden.

• Kommunen ska arbeta med skuggplanering av
utomhusplatser där utsatta grupper vistas i stor utsträckning, så som lekplatser på förskolor och skolor
samt uteplatser vid vårdrelaterade verksamheter.

Elektromagnetiska fält
Vi utsätts dagligen för elektromagnetiska fält,
exempelvis från elektriska apparater, mobiltelefoner kraftledningar och tv- och radiomaster. Elektromagnetiska fält är en form av icke-joniserad
strålning som är starkast vid källan. Kraftfrekventa
elektriska och magnetiska fält finns överallt där
det finns elektrisk ström. De elektriska fälten kan
effektivt avskärmas och därför har forskningen
inriktats på de magnetiska fälten som bildas
runt elektriska apparater och kraftledningar. De
magnetiska fälten avtar snabbt med avståndet
från källan. I bostäder är det mycket ovanligt
med höga exponeringsnivåer från kraftfrekventa
magnetiska fält. Strålskyddsmyndighetens allmänna
råd om begräsning av allmänhetens exponering av
elektromagnetiska fält ska följas vid all planering för
samhällsutveckling.
Riktlinjer - Elektromagnetiska fält
• Nya kraftledningar och elektriska anläggningar
ska utformas eller förläggas så att exponering för
magnetfält begränsas.
• Nya bostäder, skolor, förskolor och daghem ska placeras så de inte påverkas av befintliga elanläggningar
som ger förhöjda magnetfält.
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Miljö, hälsa
& säkerhet
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Utveckling
Habo kommun har vuxit under hela 2000-talet och
kommer fortsätta att växa. Grova uppskattningar
visar på att invånarantalet i kommunen kommer att
vara ungefär 21 000 år 2040, vilket kan jämföras
med 12 000 invånare år 2018. En tillväxt på ungefär
9 000 personer kommer att ha påverkan på hälso- och miljöaspekter. Alla dessa invånare kommer
dagligen transporteras mellan olika målpunkter och
beroende på val av färdmedel och om man reser
tillsammans med andra så kommer det ge olika effekter på till exempel luftkvalitet och buller. En annan del som påverkar är hur utvecklingen av elbilar,
vätgasbilar eller likande kommer se ut i framtiden.
Översiktsplanen bygger bland annat på att öka andelen hållbara resor och få fler att välja att resa kollektivt framför att åka bil. För att nå dit föreslås bostadsutveckling i anslutning till kollektivtrafikstråk
och etablering av trafiknoder dit det går att ta sig till
fots, med cykel eller med bil. Förtätning av Habo
centrum och en tätare bostadsutveckling gör att
invånare får korta avstånd till målpunkter och ökar
underlaget för kollektivtrafiken. Översiktsplanen
innebär också att nätet av gång- och cykelvägar
ska sammanlänkas och öka tillgängligheten och
framkomligheten för fotgängare och cyklister.
Planförslaget innebär att gröna stråk ska bevaras
och bilda inslag av grönska i de nya delarna av
tätorten. De gröna stråken bidrar bland annat till att
rena luft, verka ljuddämpande och infiltrera vatten.

Översiktsplanen berörs av ett flertal förorenade
eller poteniellt förorenade områden, i huvudsak
de områden som är klassade med mycket stor
risk och stor risk. Vid detaljplaneläggning av
dessa områden ska noggranna utredningar av
föroreningssituationen göras och sanering av
områdena genomföras innan de exploateras.
Luftkvaliteten i Habo kommun är bra och de
uppmätta värdena i tätorten ligger långt under
riktvärdena för miljökvalitetsnormerna för luft.
Hur stor påverkan översikstplanen kommer få på
luftkvaliteten är svårt att avgöra på förhand. Det
är därför mycket viktigt att luftkvaliteten mäts
även i de planerade utbyggnadsområdena när de är
färdigutbyggda för att kontrollera luftkvalitén och
för att kunna sätta in åtgärder vid behov.
I Habo kommun är risken för ras och skred
generellt sett inte stor, förutom utmed
vätterbranterna och bäckravinerna. Översiktsplanen
berörs inte av riskområden för ras och skred. Vid
detaljplaneläggning genomförs alltid gentekniska
utredningar som utreder markens stabilitet.
Habo kommun har inte haft några stora problem
med översvämningar men med tanke på
klimatförändringar måste kommunen planera för
en ökad andel skyfall. Kommunen ska ta fram
en dagvattenstrategi och vara delaktig i arbetet
med att ta fram det regionala åtgärdsprogrammet
för klimatanpassning, så att det som byggs när
översiktsplanen genomförs är anpassat till ett
förändrat klimat.

Översiktsplanen föreslår utveckling av
bostadsområden längs med Jönköpingsbanan och
väg 195. Eftersom farligt gods transporteras här
krävs det vissa åtgärder. När detaljplaner för dessa
utbyggnadområden tas fram ska rekommenderade
skyddsavstånd följas och i annat fall ska riskerna
grundligt utredas och skyddsåtgärder som krävs för
att skapa en säker boendemiljö genomföras.
Dessa vägar genererar även buller som påverkar
bullernivåerna. Vid planläggning av de föreslagna
bostadsområdena ska bullerutredningar tas
fram och detaljplanen ska genom bestämmelser
säkerställa att gällande krav på ljudnivåer för
bostäder uppfylls.
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Bostadsförsörjning
Habo kommun är en utpräglad småhuskommun med
inslag av flerbostadshus. Ungefär 80 % av invånarna
bor i småhus med äganderätt. Resterande 20 % bor
i flerbostadshus, där majoriteten bor i en hyresrätt.
Ungefär 80 % av all bostadsbyggnation i kommunen
sker i Habo tätort, 17 % byggs på landsbygden och
3 % i kommunens övriga tätorter.
Under hösten 2017 antog kommunen riktlinjer för
bostadsförsörjningen. Riktlinjerna är ett dokument
som beskriver och analyserar bostadssituationen i
kommunen samt redogör för kommunens strategier för att hantera utvecklingen av bostäder. Enligt
lagen om kommunens bostadsförsörjningsansvar
(2000:1383) ska varje kommun ta fram riktlinjer för
hur de ska planera för bostadsförsörjningen.

Befolkning
I juni 2018 var antalet folkbokförda personer i Habo
kommun 11 989. Enligt en prognos från Region
Jönköping som utgick ifrån statistik från år 2015,
kommer antalet invånare år 2020 vara 12 112 och år
2025, 12 865 invånare. Enligt denna prognos ökar
antalet invånare i snitt med 155 personer per år.
Habo kommun har tagit fram en egen prognos
utifrån arbetet med antagna och pågående
detaljplaner. Prognosen visar att det kommer ske en
uppskattad befolkningsökning på cirka 1 300 till år
2020, i snitt 400 nya invånare/år från år 2017. Då bor
det 12 886 invånare i kommunen år 2020.
Enligt kommunens prognos bor det då i Habo
kommun cirka 16 500 invånare år 2025. År 2040,
som är översiktsplanens tidshorisont, bor då cirka
21 000-23 000 personer i kommunen om den årliga
befolkningsökningen ligger mellan 400-500 invånare
per år.
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Befolkningsfördelning i kommunen
Centrala Habo: 			

8 214

Furusjö: 			351
Fagerhult: 			262
Västerkärr: 			129
Brandstorp:			122
Baskarp:			74

Det innebär en total befolkningsökning på mellan
9 000 - 11 000 invånare till år 2040. Beroende på val
av bostadstyp genererar ökningen cirka 3 000-4 000
nya bostäder. Hushåll med få personer genererar ett
större behov av antal bostäder än om hushållen består
av många personer. I Habo räknar vi med cirka 2
personer per hushåll eller lägre om man bosätter sig i
flerbostadshus och cirka 3,5 personer per hushåll i ett
småhus. Om man räknar med ett snitt på 2,5 personer/
bostad innebär det följande antal bostäder i tabellen
nedan.
Antal bostäder för att täcka befolkningsökningen

Habo landsbygd: 		

1 542

Ökning invånare

Gustav Adolf landsbygd:		

783

Antal personer i hushåll

Brandstorp landsbygd: 		

512

Antal Bostäder

Summa:

9 000

11 000

2,5

2,5

3 600

4 400

11 989 (juni 2018)
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Fördelning av bostäder
Andel

Habo tätort

80%

2 800 - 3 500

17%

Landsbygd

600 - 750

3%

Fördelas dessa bostäder enligt tidigare statistik
tydliggörs följande behoven i tabellen ovan.

Bostadssituationen i länet
Länsstyrelsen tar årligen fram en analys som
beskriver utvecklingen på bostadsmarknaden i länet.
Den regionala analysen handlar i första hand om
hur bostadsmarknaden har sett ut under föregående
år, 2017. Analysen redovisar att samtliga kommuner
i länet ökade i befolkning under 2017. Totalt ökade
länet med cirka 4 500 nya invånare. Ökningen beror
i första hand på inflyttning, främst från utlandet,
men också på höga födelsetal i flera kommuner.
Bostadsbyggnationen har kommit igång om
jämförelse görs med 2016. Andelen nyproduktion
av hyresrätter har ökat, men hyresnivåerna ligger
högt. Det bidrar till en fortsatt segregation på
bostadsmarknaden. Analysen lägger stor vikt på
att belysa segregationsproblematiken. Inom alla
kommuner i länet finns det bostadssegregation.
Medvetenheten om segregation och genom att
styra den fysiska planeringen kan kommunen
motverka detta, till exempel genom att arbeta
med bebyggelsestruktur och offentliga rum. Det
kan handla om att bygga områden med blandade
upplåtelseformer, länka samman områden genom
gång- och cykelbanor eller grönstruktur och
lokalisera allmänna platser samt servicefunktioner
så att möjligheten till möten uppstår.

Bostadssituationen i kommunen
I Habo tätort ryms det i dagsläget inom pågående
och kommande detaljplaner, för de närmsta 2-3
åren, en bostadsbyggation av 1 300 - 1 700 nya
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Övriga tätorter

100 - 130

lägenheter. Det innebär att det behöver planläggas
mark som medger ytterligare cirka 1 800 lägenheter
så att det totala bostadsbehovet om cirka 3 500
bostäder täcks. I övriga tätorter finns det planlagd
mark för cirka 70 bostäder, vilket innebär att ny
mark behöver planläggas även i dessa. Eftersom
kommunen har ett begränsat markinnehav som
lämpar sig för bostadsbyggnation måste kommunen
dels förlita sig på att privata aktörer driver på bostadsutvecklingen och dels driva en aktiv markpolitik med syfte att köpa mark och öka det kommunala
markinnehavet.

Riktlinjer för bostadförsörjning 2017-2020
Kommunens gällande riktlinjer antogs av
kommunfullmäktige 31 augusti 2017. Kommunen
ska ha aktuella mål och riktlinjer som följs
upp inom arbetet med bostadsförsörjning.
Bostadsbyggnationen ska ske i enlighet med
kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning.

Bostadsbestånd

Av invånarna bor 80 % i småhus och resterande
i flerbostadshus, vilket även återspeglar
bostadsbeståndet. I kategorin småhus ingår villor,
rad- och parhus samt kedjehus. I kategorin övriga
hus ingår byggnader som inte är avsedda för bostad
och i kategorin specialbostäder ingår bostäder för
äldre, funktionsnedsatta och studenter. Statistiken
är hämtad från statistiska centralbyrån (SCB).
Upplåtelseformen för dessa bostäder är fördelade
enligt tabellen nedan. Vanligaste upplåtelseformen
är äganderätt, ungefär 73 % av hushållen äger
sin bostad. Andelen hushåll som hyr sin bostad
är ungefär 20 % och resterande hushåll har en
bostadsrätt.
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Hustyp och upplåtelseform
Hustyp

Äganderätt

Bostadsrätt

Hyresrätt

Småhus

3 243

92

109

206

612

Flerbostadshus
Övriga hus

45

Specialbostäder

116

Totalt

3 243

		Hustyp
Hustyp		
Småhus			

		

Antal

3 444

Fritidshus		 500
Lägenheter		 818
Övriga hus		

45

Specialbostäder		

116

Totalt			

4 923

Habo bostäder AB
Habo Bostäder AB är kommunens allmännyttiga
bostadsbolag, som äger och hyr ut lokaler och
bostäder i kommunen. Habo Bostäder har cirka 550
lägenheter som förmedlas genom en bostadskö.
Kommunen har en tomtkö som gäller för all kommunägd och detaljplanelagd mark, och som är avsedd att bygga bostäder på.

Bostadsbehov

Bostadsbrist konstateras på såväl nationell,
regional som kommunal nivå. Orsakerna till bostadsbristen anses dels bero på befolkningsökning
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men också på att byggandet inte ökat i tillräcklig
omfattning de senaste åren. På en nationell nivå
menar Boverket att det behöver byggas bostäder i
samma omfattning som under miljonprogramsåren
på 1970-talet. En större andel bostäder behöver
byggas redan till år 2020.

Bostadsbristen i Habo kommun

Bostadsmarknadsenkäten som årligen skickas ut av
Boverket, på uppdrag av regeringen, anger att bostadsmarknadsläget i kommunen som helhet och i
centralorten är i obalans och har underskott på bostäder, medan kommunens övriga orter är i balans.
Bostadsbehoven för de kommande tre åren (20172019) bedöms vara främst hyresrätter i storlekarna
2:or och 3:or men det finns även behov av både
bostadsrätter och hyresrätter i storlekarna 1:or till
5:or.
Utifrån det befintliga bostadsbeståndet och det
uppskattade bostadsbehovet som grundar sig
på Habo bostäders bostadskö och kommunens
bostadsmarknadsenkät, kan man konstatera
att andelen flerbostadshus med hyresrätter och
bostadsrätter som upplåtelseform behövs för
att få ett mer varierat bostadsutbud. Även andra
bostadstyper såsom rad- och parhus behövs för
att komplettera villabebyggelsen. Den likartade
bebyggelsen och bristen på hyreslägenheter kan
bidra till att ungdomar bor kvar hos föräldrarna
istället för att de flyttar hemifrån. Bristen kan bidra
till att äldre bor kvar i sina villor eftersom de inte
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har möjlighet att flytta till en hyreslägenhet eller
bostadsrätt. Det leder till att flyttkedjan bromsas
upp. Vidare har separerade familjer svårigheter att
bo kvar i Habo kommun eftersom det är brist på
hyresrätter eller mindre bostadsrätter.

Utveckling
Habo kommun har ökat i invånarantal de senaste
åren och befolkningsprognoserna från Region Jönköping samt kommunens egen prognos bedömer
att Habo kommun kommer fortsätta att öka i invånarantal de närmsta åren. I samband med en byggnation av höghastighetsjärnväg genom Jönköping
med ett tågstopp söder om Munksjön har kommunen åtagit sig att bygga minst 1 500 bostäder fram
till år 2035.
Det är framförallt Habo tätort som växer med ny
bebyggelse, vilket även avspeglas i versiktsplanen. I
Habo tätort sker byggnation till största del genom
initiativ från privata aktörer. Översiktsplanen
innebär även en viss utveckling i Furusjö och norr
om Västerkärr, eftersom närheten till Mullsjö
bedöms attrahera med arbetsplatser och service.
Planförslaget föreslår utbyggnadsområden av
bostäder i samtliga tätorter, men framförallt i Habo
tätort. En större möjlighet till bostadsutveckling
förväntas även kunna ske i Västerkärr och Furusjö.
I Västerkärr finns möjlighet att komplettera
med cirka 50 bostäder (varav cirka fem redan är
planlagda) och i Furusjö cirka 50 bostäder (plus att
det finns cirka 20 obebyggda tomter), beroende på
val av bostadsform.
I Habo tätort finns färdiga och pågående
detaljplaner som medger en bostadsbyggnation på
1 300-1 700 nya lägenheter. Planförslaget anger
en förtätningsstrategi som innebär att kommunen
är positiv till att nya bostäder placeras centralt
och inom gång- och cykelavstånd från tåg- och
busstationen. Strategin bygger på att öka underlaget
för kollektivtrafiken och för att möjliggöra
bostäder inom gång eller cykelavstånd till hållbara
kommunikationer. Områden som ligger inom 600
meter från tågstationen och från centrum föreslås
förtätas med flerbostadshus när så är lämpligt.
Kommunen bedömer att centrum då kan förtätas
med cirka 200-300 lägenheter, utöver de projekt
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som planeras.
Vid en framtida planering och byggnation av
bostäder är det viktigt att det byggs en variation av
bostäder, vad gäller både upplåtelseform men även
typ. Ny bebyggelse ska komplettera det befintliga
bostadsbeståndet för att ge alla invånare i Habo
möjlighet att få tillgång till en bostad utifrån deras
önskemål och behov. Detta gäller för samtliga
tätorter och landsbygden.
Översiktsplanen redovisar i Habo tätort
utbyggnadsområden med en total yta om cirka
150 hektar. Beroende på val av bostadstyp
kommer antalet bostäder att påverkas. Om
utbyggnadsområdena bebyggs med sju bostäder
per hektar (vilket är att likna med byggnationen
på Bränninge, ett småhusområde) kan 150 hektar
generera cirka 1000 bostäder. Om det istället byggs
fler bostäder i flerbostadshus medger planförslaget
cirka 3 750 bostäder (25 bostäder per hektar), vilket
är en liknande byggnation som föreslås för området
Kärnekulla, en mer tätbebyggd kvartersstruktur.
För att ha marginal och arbeta mer markbesparande
måste kommunen se till att de utpekade
utbyggnadsområdena tillsammans med
förtätningsområden räcker till för den framtida
befolkningsökningen. Exploateringsgraden ska
styras av utbyggnadsområdets förutsättningar och
placering.
Markåtgång för bostäder (antal bostäder per hektar)
inkluderar även allmän plats såsom gator, gång- och
cykelbanor, grönområden, förskola och skola.
För övriga tätorter finns det sammanlagt markyta
utpekad eller redan planlagd som innebär en
bostadsbyggnation av cirka 200 bostäder.
När det gäller den stora efterfrågan av bostäder
på landsbygden (uppskattningsvis 600-750 st till år
2040 = 30-35 per år) bör kommunen sträva efter
att dessa placeras med eftertanke för att undvika
att landskap och åkermark blir fragmenterade. Ny
bebyggelse bör placeras samlat, vilket underlättar
för eventuell service, tillgänglighet i form av vägar,
vatten och avlopp med mera.
Översiktsplanen i sin helhet bedöms kunna
generera bostäder så att bostadsbehovet täcks fram
till år 2040.
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Eftersom kommunen har ett begränsat
markinnehav som lämpar sig för bostadsbyggnation
är det nödvändigt att kommunen införskaffar mark
för att kunna säkerställa bostäder till invånarna.
Kommunen kan genom markinnehav styra

val av bostadstyp, upplåtelseform samt ha en
tydlig utbyggnadstakt. Bostadsförsörjning är ett
kommunalt ansvar och kommunen kan därför inte
förlita sig på att enbart privata aktörer ska driva
utvecklingen.

Riktlinjer
• Bostadsbyggnationen ska ske i enlighet med kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning. Kommunen ska ha
aktuella mål och riktlinjer som följs upp inom arbetet med bostadsförsörjning.
• Bostäder och bostadsområden ska planeras utifrån miljömålet God bebyggd miljö och kommunens preciseringar av detta mål.
• Kommunen ska arbeta för att skapa ett varierat bostadsutbud utifrån bostadstyp och upplåtelseform som
kompletterar befintligt bostadsbestånd ner på områdesnivå.
• Minst 1 500 nya bostäder ska tillkomma i kommunen under 2017- 2035 i enlighet med överenskommelse om
höghastighetsjärnväg.
• Kommunen ska ha en planberedskap som motsvarar behovet med målår 2040.
• En ökad exploateringsgrad ska eftersträvas för utbyggnadsområden i centrumnära och stationsnära lägen.
• Utbyggnadsmöjligheter för bostäder ska finnas i alla tätorter och främjas inom övriga kommunen.
• Kommunen är positiv till byggnation på landsbygden.
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Näringsliv och
v erksamheter
I en kommun är ett starkt näringsliv en grundförutsättning för utveckling och god samhällsservice.
Habo kommun beskrivs som den lilla kommunen
med det företagsvänliga klimatet och med de korta
beslutsvägarna. Företagarna samarbetar och hjälper
varandra och hittar nya samverkansformer. Det
strategiska läget och de goda kommunikationerna
ingår som självklara basförutsättningar. Habo är
attraktivt och företagen framgångsrika. Det största
företaget i Habo kommun är Fagerhults Belysning
AB, med cirka 650 anställda, som är ett välkänt
spetsföretag inom belysningsbranschen. Habo
kommun domineras av små och medelstora företag
i skilda branscher. Historiskt är kommunen dock
en industrität kommun. Totalt är för närvarande
cirka 400 företag i aktiebolagsform verksamma i
kommunen.
Grundläggande för en välfungerande kommun är
även tillgången till bra skolor samt bra barn- och
äldreomsorg. En utbildning av god kvalitet är en
av de viktigaste grunderna för samhällsutveckling.
Den kommer till nytta i arbetslivet och skapar möjligheter för individer på arbetsmarknaden. På så vis
kan god kvalitet i förskola och skola leda till ökad
livskvalitet för framtidens invånare.

Verksamhetsmark

Utmed väg 195, mellan Sjogarpsrondellen och
Alléskolan, ligger Kärrs verksamhetsområde
som omfattar cirka 32 hektar. Flertalet av
verksamheterna på området har byggt ut sina
verksamheter och möjligheten för ytterligare
utbyggnader är begränsat. Längs med järnvägen,
kring Habo station, finns tre verksamhetsområden
som tillsammans rymmer en yta på cirka 17
hektar. De mindre verksamhetsområdena söder
om Hökesån är på 1,2 hektar och 5,2 hektar.
Tumbäck verksamhetsområde i norra delen av
tätorten omfattar ungefär 25,3 hektar, varav
ungefär 30 % är bebyggt. På verksamhetsområdena
i Habo tätort finns ett hundratal företag, bland
annat e-handelsföretag, skrymmande- och/
eller sällanköpshandel, åkerier, logistikföretag,
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mekaniska verkstäder, bilservice, mekanisk
uthyrning, tillverkningsindustri, fastighetsföretag,
produktutvecklingsföretag med flera. På de mindre
orterna finns det ett fåtal verksamheter, bland annat
Fagerhults belysning AB i Fagerhult, som är en av
kommunens största arbetsplats.
Företagsföreningarna i Habo och Bankeryd ser ett
behov av att planera ytterligare mark för verksamheter i anslutning till den norra infarten till Bankeryd. I Habo hänvisas verksamheter till Tumbäcks
verksamhetsområde norr om Habo tätort som har
ungefär 15 hektar ledig mark. Verksamheter i Bankeryd hänvisas till Hedenstorp i Jönköping. Genom
att planera för ytterligare industrimark möjliggörs
att verksamheter i Habo och Bankeryd kan etableras och att sysselsättningen på orten kan bevaras
och utvecklas.

Dagligvaruhandel

Dagligvaruhandeln och den kommersiella handeln
är koncentrerad till Blå torget i Habo centrum.
Kring torget finns livsmedelsbutiker, konditori,
kläd- och skobutiker, florister, presentshop,
gym, smyckesbutik, optiker, försäkringsbolag,
systembolag och restauranger. År 2018 togs
en handelsutredning fram för Habo kommun.
Utredningen kom fram till att det finns
begränsade förutsättningar att utveckla handeln
ytterligare i kommunen. Enligt utredningen
begränsas förutsättningarna främst av ett för litet
marknadsunderlag och hård konkurrens från
kringliggande handelsplatser i Jönköping som
är en stark handelsort. Handeln i Habo centrum
begränsas även av bristande tillgänglighet då
centrum inte ligger intill väg 195 eller syns från
genomfartsvägen, Bränningeleden. Utredningen
tar även upp utformningen av centrum med
utspridda lokaler med låga kommersiella kvaliteter
så som långa fasader, glapp mellan verksamheter
och fristående byggnader. Det finns ett behov av
att se över centrum och ta fram en plan för hur
centrum kan utvecklas i framtiden för att öka
förutsättningarna för handeln i centrum.

Skola och barnomsorg

Habo är en växande kommun med en positiv
befolkningsutveckling under 2000-talet. De
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senaste åren har kommunen vuxit med cirka 300
invånare per år. Befolkningsprognoserna visar en
fortsatt tillväxt kommande år, vilket ställer krav
på att skolor och förskolor byggs ut i en takt som
möjliggör en kvalitativ skolverksamhet. I dagsläget
finns sex grundskolor varav ett högstadie. En utav
skolorna ligger i Fagerhult, resterande i Habo
tätort. I grundskolan går ungefär 1500 elever, varav
cirka 400 går på högstadiet. I kommunen finns
tretton kommunala förskolor och fem privata. I
förskoleklass går ungefär 200 barn och i förskolan
cirka 600. Till år 2022 behövs bland annat tre
förskolor och två skolor, F-6, byggas.

Vård och omsorg

Inom den kommunala verksamheten bedrivs
vårdcentral, äldreboende, hemtjänstverksamhet,
boendeformer som riktar sig till individer med
särskilda behov, dagligverksamhet och en träffpunkt
som riktar sig till pensionärer. I nuläget finns ett
äldreboende med cirka 80 boendeplatser, några
korttidsplatser och demensavdelning samt ungefär
150 personer som nyttjar hemtjänstens service.
Vidare finns ett LSS- boende med sex lägenheter
och så kallat trapphusboende (boendeform för
vuxna personer med funktionsnedsättning som
delvis har behov av stöd i vardagen). I takt med att
demografin förändras och Habo kommun växer
och utvecklas behöver behoven av verksamhetsytor
som är kopplade till vård och omsorg tas med i
planeringen.
Personer som på grund av ålder eller
funktionsnedsättning behöver stöd för att klara
sin vardag så självständigt som möjligt, beviljas
stöd. Kommunen tar beslut och är ansvarig
för verkställigheten av stödet. I takt med att
demografin förändras och Habo kommun växer
och utvecklas behöver behoven av verksamhetsytor
som är kopplade till vård och omsorg tas med i
planeringen. Särskilda boenden för äldre och yngre
personer med funktionsnedsättning ska ligga i
närheten av samhällsservice och kollektivtrafik. År
2040 kommer det finnas ett dubblerat behov av
lägenheter för personer som är beviljade särskilt
boende samt lokaler för brukare som är beviljade
stöd i form av sysselsättning eller social samvaro.
Det innebär ungefär ytterligare 65 bostäder som
riktar sig till äldre och ett 10-tal som riktar sig till
yngre personer med beviljat stöd.
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Riksintressen

Totalförsvaret

Riksintressen är geografiska områden som pekats
ut av myndigheter och som anses vara viktiga på
en nationell nivå. Kommunen måste ta hänsyn
till dessa områden i planeringen. En kommun får
inte planera något som skadar ett riksintresses
värde negativt. Följande riksintressen finns i Habo
kommun och är kopplade till verksamheter.

Områden som är utpekade som riksintresse för
totalförsvaret bestäms av Försvarsmakten och
behandlas i 3 kap § 9 miljöbalken. I lagstiftningen
står följande; mark- och vattenområden som har
betydelse för totalförsvaret skall så långt möjligt
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt motverka
totalförsvarets intressen.

Yrkesfisket

Områden som är av riksintresse på grund av att
de behövs för totalförsvarets anläggningar skall
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra
tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna.

Områden som är utpekade som riksintresse
för yrkesfisket bestämdes av dåvarande
Fiskeriverket. Frågan har tagits över av Havsoch vattenmyndigheten och behandlas i 3 kap
§ 5 miljöbalken. I lagstiftningen står följande;
mark- och vattenområden som har betydelse för
rennäringen eller yrkesfisket eller för vattenbruk
skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan
påtagligt försvåra näringarnas bedrivande. Områden
som är av riksintresse för rennäringen eller
yrkesfisket skall skyddas mot åtgärder som avses i
första stycket.
Vättern är utpekat som riksintresse för yrkesfisket
eftersom Vättern är ett fångstområde samt ett
lekområde för röding.

Värdefulla ämnen och material

I Habo kommun finns följande områden utpekade;
Influensområde för luftrum
MSA- Är ett område kring en militär flygplats där
höga objekt kan påverka flygplatsens MSA. Inom
dessa områden är Försvarsmakten mer restriktiv
med att tillåta höga objekt. Inom influensområden
för luftrum finns en maximal tillåten totalhöjd
(meter över havet) för objekt baserat på MSA
för den aktuella flygplatsen. Denna höjd måste
respekteras, annars finns risk att påtaglig skada på
riksintresset uppstår.

Områden som är utpekade som riksintresse
för värdefulla ämnen och material bestäms av
myndigheten Sveriges geologiska undersökningar
och behandlas i 3 kap § 7 miljöbalken.
I lagstiftningen står följande; mark- och
vattenområden som innehåller värdefulla ämnen
eller material skall så långt möjligt skyddas mot
åtgärder som kan påtagligt försvåra utvinningen
av dessa. Områden som innehåller fyndigheter av
ämnen eller mineral som är av riksintresse skall
skyddas mot åtgärder som avses i första stycket.

Område med särskilt behov av
hinderfrihet: skjutfält
Inom områden med särskilda behov av hinderfrihet
kan objekt högre än 20 meter medföra påtaglig
skada på verksamheten som bedrivs här. Byggnader
och andra objekt inom dessa områden som är lägre
än 20 meter behöver i normalfallet inte remitteras
till Försvarsmakten.

Baskarps sandtäkt är ett utpekat riksintresse för
värdefulla ämnen och material. I sandtäkten finns
specialsand för gjuterier och glasfibertillverkning.
Brogårdens sandtäkt är ett utpekat riksintresse för
värdefulla material. I sandtäkten finns råvaror som
används för tillverkning av eldfasta material. Det
finns även filtersand som används till vattenrening.

I översiktsplanen pekas ett utredningsområde
ut med möjliga markytor för verksamheter,
söder om Habo tätort mot Bankeryd. Området
ligger strategiskt utmed väg 195 med goda
kommunikationsmöjligheter genom väg 26/47
och väg 195 som förbinder området med väg 40
och E4:an. Området ligger i nära anslutning till
Bankeryds industriområde, ”Backen”, i Jönköpings
kommun, vilket gör att verksamheterna kan
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ligga samlat och samverkan kan ske mellan
områdena och kommunerna. Det föreslagna
utredningsområdet är möjligt att försörja med
kollektivtrafik, förutsatt att de två befintligsa
trafikplatserna vid Fiskebäck och Domsand byggs
ut och att hållplatser byggs. Det krävs en dialog
med Jönköpings Länstrafik och Trafikverket.
Översiktsplanen lyfter behovet av att ta fram en
plan för centrumutveckling i Habo centrum. I
centrumplanen behöver nya omvandlingsområden
utredas, analyser av hur centrum kan förtätats med
bostäder behöver tas fram, likaså analyser för hur
centrumhandeln kan utvecklas och hur trafikflödet

och parkeringsplatser kan hanteras.
Inom de föreslagna utbyggnadsområdena för
bostäder ingår även att utbyggnad av lokaler
för skola och barnomsorg samt lokaler för
vård och omsorg ska beaktas. Kommunen ska
ha planberedskap för behov inom skola och
barnomsorg och vård- och äldreomsorg.
Riksintressena för yrkesfisket, ämnen och mineral
samt för totalförsvaret kommer inte att skadas av
planförslaget då inga förslag berör de utpekade
riksintressena och inte heller påverkar dessa
negativt.

Riktlinjer
• Kommunen ska reservera mark för verksamheter i anslutning till etablerade transportstråk.
• Kommunen ska arbeta för att möjliggöra för kollektivtrafik i anslutning till reserverad mark för verksamheter.
• Kommunen ska arbeta för att i samarbete med Jönköpings kommun ta fram en gemensam plan för utredningsområdet mellan Fiskebäck och Domsand.
• Kommunen ska ta fram en plan för utveckling av Habo centrum.
• Kommunen ska ha planberedskap för nya skolor, förskolor och fritidsverksamhet som är kopplat till kommunens exploateringstakt.
• Planering av nya skolor, förskolor och fritidsverksamheter ska i första hand placeras i närheten av grönområden och ha tillgång till trygga och trafiksäkra gång och cykelvägar. Om möjligt bör de placeras nära kollektivtrafikstråk.
• Kommunen ska ha planberedskap för behov av centralt belägna ytor för verksamheter inom vård och omsorg.
• Kommunen ska värna riksintressena. Vid ingrepp som kan påverka riksintressena ska det ske på ett sätt som
inte skadar riksintressets värden.
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Landsbygd
Landsbygdsutveckling är en viktig del av kommunens
framtid. Utveckling på landsbygden handlar om att
skapa möjligheter för individer att bo, driva företag
och arbeta på landet. Det innefattar möjligheter för
bostadsbyggnation och verksamhetsetablering samt
tillgång till grundläggande service som bredband via
fiber med hög hastighet, stabilt mobilnät och tillgång
till livsmedel och drivmedel.
Välfungerande väginfrastruktur som är kopplad till
orter med service är också en viktig förutsättning för
landsbygdsutveckling, likaså tillgång till kollektivtrafik
alternativt anropstrafik.
Antalet invånare på landsbygden i kommunen var
år 2016 cirka 2 850 stycken. De senaste åren har
cirka 17 % av det totala bostadsbyggandet skett på
landsbygden, vilket är viktigt att beakta.
De traditionella näringarna på landsbygden är skogsoch jordbruk. Ungefär 67 % av Habo kommuns
landareal utgörs av skog och cirka 14,5 % utgörs
av jordbruksmark. I det här kapitlet beskrivs
jordbruksmarken mer ingående eftersom bevarande
kontra ianspråktagande av jordbruksmark diskuteras
på nationell nivå. I ett långsiktigt perspektiv
kommer jordbruksmarken bli allt mer viktig för
livsmedelsproduktionen i framtiden, och därför har
kommunerna ett större ansvar att motivera vilken
jordbruksmark som ska bevaras och vilken som är
tillåten att ta i anspråk för byggnation.

Service
Enligt det regionala serviceprogrammet för
Jönköpings län (2014-2018) är den viktigaste
servicen på landsbygden tillgången till drivmedel och
livsmedel. Enligt programmets bedömning är cirka
två mil ett rimligt avstånd till drivmedelsanläggning
och cirka en mil för dagligvaruhandel, om man
bor på landsbygden. De livsmedelsbutiker och
drivmedelsanläggningar som finns i Habo kommun
täcker in hela kommunen utifrån måtten som
nämns ovan. Annan service som också är viktig är
möjligheten att hämta ut och skicka paket eller att
hämta ut apoteksvaror. I nuläget finns pakethantering
och utlämning av apoteksvaror i Fagerhult.
Lanthandeln i Brandstorp har pakethantering.
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Genom att kommunen är positiv till byggnation
på landsbygden och även föreslår LIS-områden,
(landsbygdsutveckling i strandnära lägen) finns
möjlighet att stärka och utveckla den befintliga
servicen i närliggande tätorter som även förser
landsbygden med service.

Kommunikationer
Det är viktigt att det finns välfungerande
väginfrastruktur som kopplar ihop landsbygden
med tätorterna. Vägarna behöver hålla god
kvalitet vad avser drift, underhåll och snöröjning.
Ofta är flera aktörer inblandade då en del vägar
ägs av Trafikverket, en del av kommunen och
andra är enskilda. För att nå god kvalitet på
väginfrastrukturen behöver aktörerna samarbeta.
Tillgången till kollektivtrafik är viktig och behöver
finnas där det är försvarbart ur ett resursperspektiv.
Tillgången till anropstrafik är viktigt där
kollektivtrafiken inte är möjlig, speciellt för grupper
som inte har möjlighet köra bil.

Fiber
Utbyggnad av fiber på landsbygden är viktigt ur
flera aspekter. Dels för den enskildes privata bruk
men även som samhällsviktig funktion eftersom
allt mer samhällsviktig service går att utföra via
internet. Ska man bedriva en verksamhet eller
företag på landsbygden är det en förutsättning att
det finns tillgång till bredband med hög hastighet,

alternativt bredband via mobilnät. Habo Energi
planerar att bygga fiber i hela Habo kommun
med målsättningen att 90 % av alla hushåll ska ha
tillgång till snabbt bredband (minst 100 Mbit/s) år
2020. Habo Energi arbetar kontinuerligt med att
projektera olika områden på landsbygden. Habo
Energi räknar med att det efter år 2020 även byggs
ut fiber i övrig glesbygd, men att utbyggnad beror
på intresse och projektering. År 2017 hade 60,4 %
av kommunens totalt antal hushåll tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. För andelen utanför
tätort/småort var siffran 3,6 %.
Det nuvarande nationella bredbandsmålet höjs till
att omfatta 95 procent av alla hushåll och företag.
Senast år 2025 ska dessa ha tillgång till snabbt
bredband.

Bostadsbyggnation
Kommunen är positiv till att byggnation kan
ske på landsbygden, men avstyckningar och
placering av byggnader ska ske med eftertanke.
Dels för att värna att landskapsbilden inte
förvanskas vid nybyggnation och dels för att
byggnation på jordbruksmark ska ske varsamt så
att jordbruksmarken fortsatt kan användas som
en naturresurs för livsmedelsproduktion, både
idag och för kommande generationer. Det är även
viktigt att tänka på att förutsättningar finns att
tillgodose invånarna med grundläggande service
så som tillgång till bredband, mobilnät, elektricitet,
drivmedel, sophämtning, skolskjuts och livsmedel.

Riktlinjer
• Kommunen ska säkerställa möjlighet att etablera servicefunktioner i de mindre orterna genom att detaljplanelägga
mark för verksamheter som förser landsbygden med service.
• Kommunen ska samarbeta med ansvariga aktörer och myndigheter för att bevara och utveckla en väginfrastruktur
av god kvalitet.
• Kommunen ska samarbeta med ansvarig myndighet för kollektivtrafik i syfte att erbjuda ett system som är anpassat
utifrån behov och som är resurseffektivt.
• Till år 2020 ska 90 % av alla hushåll och företag i kommunen ha tillgång till snabbt bredband.
• Kommunen är positiv till att byggnation kan ske på landsbygden, både för bostäder och för verksamheter.
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• Bebyggelse ska styras till traditionella byar, till bebyggelsesamlingar eller bebyggelsestråk. Enstaka bostadsbyggnationer på jordbruksmark ska undvikas.
• Kulturvärden ska beaktas, nya byggnader bör utformas så att de harmonierar med den lokala byggnadstraditionen.
• Naturvärden ska beaktas, undvik byggnation i glest bebyggda, opåverkade naturområden.

Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS)

Kriterier för utpekande av LIS-områden

Strandskydd råder vid land- och vattenområden
intill 100 meter från strandlinjen vid normalt
medelvattenstånd. Länsstyrelsen får i enskilda fall
besluta om utvidgat strandskyddsområde till högst
300 meter från strandlinjen. Om det finns särskilda
skäl och syftena med strandskyddet inte motverkas
får dispens medges eller strandskyddet upphävas i
samband med detaljplaneläggning.

•

Området ska vara lämpligt för utveckling av
landsbygden.

•

Det ska vara av allmänt intresse att området tas
i anspråk.

•

Endast en begränsad del av en kommuns sjöar
och vattendrag får pekas ut.

Från och med 1 februari 2010 kan strandskyddsdispens och upphävande av strandskydd tillämpas om
åtgärden bidrar till landsbygdsutveckling, 7 kap
18 d § miljöbalken. Översiktsplanen ska ge vägledning vid bedömningen av om en plats ligger inom
ett område för landsbygdsutveckling i strandnära
lägen, så kallade LIS-områden. Utifrån givna kriterier ska sådana LIS-områden pekas ut i kommunens
översiktsplan. Utpekandet av LIS-områden syftar
till att stimulera den lokala och regionala utvecklingen långsiktigt.

•

Utpekat område får endast ha en liten betydelse för att tillgodose strandskyddets syften i eller i närheten av tätorter. Anledningen till detta
är att tätortsnära områden har ett stort värde
för rekreation samtidigt som bebyggelsetrycket
ofta är högt.

Länsstyrelsen i Jönköpings län har tagit fram en
skrift som tydliggör länets syn på utpekande av
LIS-områden; PM Landsbygdsutveckling i strandnära
lägen (LIS) i Jönköpings län. Det finns också framtaget
särskilda riktlinjer och kriterier för utpekande av
LIS-områden utmed Vättern; Landsbygdsutveckling i
strandnära lägen vid Vättern- ett gemensamt förhållningssätt för länsstyrelserna runt Vättern. Dessa dokument
refereras till nedan.

Enligt länsstyrelsen ska följande målsättningar gälla
för utpekande av LIS-områden.

Landsbygd definieras som områden på ett avstånd
om mer än fem minuters bilresa från närmsta tätort
om mer än 3 000 invånare.
Vid utpekande av LIS-områden ska de allmänna
intressena som är beroende av tillgängligheten till
orörda stränder (friluftsliv, närrekreation) vägas mot
de allmänna intressena bostadsändamål och service.

För bostadsändamål
Utpekande av LIS-områden kan ske i och i anslutning till mindre tätorter och bebyggelseansamlingar
runt sjöar och vattendrag, om orterna redan har
förutsättningar för service. Målet ska vara att kunna
stärka eller utöka befintlig service. Länsstyrelsen
anser att utpekade områden ska ha tillgång till och
därmed stärka några av följande servicefunktioner;
skola, barn- och äldreomsorg, dagligvaruhandel och
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skola, affär, kollektivtrafik. I bedömningen bör
även hänsyn tas till om det är områden där det
finns infrastruktur och vatten/avlopp eller om
detta kan anordnas på ett lämpligt och ekonomiskt sätt.

drivmedelsförsäljning, kollektivtrafik och annan
infrastruktur (bredband, telefon).

För övriga verksamheter

Vid utpekande av LIS-område ska strandkontakten
vara en förutsättning eller åtminstone en avsevärd
fördel för föreslagen verksamhet. Länsstyrelsen
anser att exempel på verksamheter som kan dra
fördelar av ett strandnära läge är besöksnäringen
och friluftslivet. LIS-områden för verksamheter ska
långsiktigt ge positiva sysselsättningseffekter. En
bedömning bör göras av om det finns klusterområden där olika besöksnäringar genom sin geografiska
närhet drar nytta av varandra. I sådana områden
kan det finnas anledning att ge möjlighet till ytterligare verksamheter.

Kriterier för utpekande av
LIS-områden utmed Vättern
Vid Vättern ska reglerna kring LIS tillämpas
restriktivt i områden med högt bebyggelsetryck.
Länsstyrelsen bedömer att efterfrågan på mark är
hög kring hela sjön. Därmed råder en begränsad
möjlighet att peka ut LIS-områden runt Vättern.
Endast ett mindre antal LIS-områden i begränsad
omfattning kan komma i fråga och de ska endast ha
en liten betydelse för strandskyddets syfte. Utöver
de allmänna riktlinjerna för utpekande av LISområden gäller även följande för Vättern:
•

Turismens och det rörliga friluftslivets intressen ska särskilt beaktas kring Vättern. Verksamheter som främjar turism och friluftsliv är
därför särskilt lämpliga för LIS. I första hand
bör områden i anslutning till befintliga verksamheter väljas, samt klusterområden där olika
turismnäringar drar nytta av varandra.

•

Områdena bör vara sådana som helt eller delvis redan är ianspråktagna.

•

I orörda områden bör endast åtgärder som
stärker det rörliga friluftslivet medges.

•

Områden för bostäder kan pekas ut i anslutning till mindre tätorter och bebyggelseansamlingar som redan har eller har förutsättningar
för service, med målet att kunna stärka eller
utöka den servicen. Sådan service kan vara
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Föreslagna LIS-områden för bostäder
LIS-område Hökesjön
LIS-områden föreslås kring Hökesjön för att en
ökad bostadsbyggnation bedöms kunna bidra till att
stärka servicen i både Furusjö och i Habo kyrkby.
Furusjö ligger cirka 3,5 kilometer från Hökesjön
och har tillgång till service så som förskola och
kollektivtrafik. Habo kyrkby ligger också cirka 3,5
kilometer från Hökesjön och där finns service i
form av en förskola. Holmenstugan som är en
restaurang med catering ligger vid Hökesjön och
kan också stärkas genom utpekandet av LIS. En
annan anledning till att Hökesjön föreslås som
LIS-område är att det redan är ianspråktaget.
Kring Hökesjöns norra och västra sida finns ett
30-tal bebyggda fastigheter som delvis ligger inom
strandskyddat område. Bostadsfastigheterna är inte
anslutna till kommunalt vatten- och avlopp.

LIS-område Brandstorp
LIS-områden föreslås i Brandstorp för att stärka
den service som finns både i Brandstorps kyrkby
och i Brandstorps tätort. I kyrkbyn finns en
förskola och samlingslokal och i tätorten finns
lanthandel, drivmedelsstation, café och hållplatser
för kollektivtrafik. LIS kan även öka underlaget för
ytterligare service i Brandstorp. I Brandstorp och
i kyrkbyn finns totalt cirka 120 bostäder. Utmed
samtliga planlagda bostadsfastigheter utmed
Vättern är området närmast sjön tillgängligt för
allmänheten. Både tätorten och kyrkbyn är anslutna
till det kommunala vatten- och avloppsnätet.
Bostadsfastigheterna i norr som ligger intill utpekat
LIS-område är inte anslutna till kommunalt vattenoch avlopp.
.
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Riktlinjer
• Exploatering i ett LIS-område bör föregås av detaljplaneläggning för ett effektivt marknyttjande och för en belysning
av planeringsförutsättningarna.
• Ny bebyggelse ska planeras och lokaliseras i förhållande till befintlig bebyggelse så att passager ner till strandlinjen
säkerställs.
• Fri passage ska alltid säkerställas utmed en sjö eller vattendrag för att möjliggöra allmänhetens tillgång till vattenoch strandområdet.
• I samband med prövning av ny bebyggelse ska strandzonens naturvärden, kulturmiljöer och det befintliga friluftslivet beaktas.
• Anslutning till det allmänna vatten- och avloppsnätet ska i första hand eftersträvas där det är ekonomiskt rimligt
och miljömässigt fördelaktigt. I andra hand bör eftersträvas enskilda, gemensamma VA-lösningar som är långsiktigt
hållbara med hänsyn till omgivningen.
• Gemensamma och allmänt tillgängliga anläggningar (småbåtshamnar eller bryggor) bör prioriteras framför enstaka
etableringar och samverkansmöjligheter ska alltid eftersträvas. Behovet i närområdet ska också beaktas.
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Jordbruksmark
I miljöbalkens 3 kapitel 4 § står att jord- och skogsbruk är av nationell betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller
anläggningar endast om det behövs för att tillgodose
väsentliga samhällsintressen och detta behov inte
kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. I
översiktsplanen måste kommunen motivera exploatering av jordbruksmark.

Klassificering av jordbruksmark
På 1970-talet gjorde Jordbruksverket en klassificering
av jordbruksmarkens bördighet. Jordbruksmarkerna
i Sveriges kommuner är klassade enligt en 10-gradig
skala utifrån bördighet. Den bördigaste jorden har
klassning 10. Habo kommun har jordbruksklass 3-4.
Ur ett nationellt perspektiv kan man se att jordbruks
klassen 3-4 är en relativt bra klassning. Det är få
kommuner som har högre klassning än 3-4. De högre klassade jordbruksmarkerna finns främst i södra
Sverige, där klassningen varierar mellan 3-10.

Jordbruksmark i Habo kommun
Utifrån en analys av landskapskaraktärer i Habo kommun, som togs fram 2011, kan man se att det finns två
typer av landskap som innefattar jordbruksmark. Den
ena karaktären odlingsbygd med stora inslag av skog,
förekommer främst längs Vättern men finns även
kring tätorterna Habo och Brandstorp, samt Habo
Kyrkby, Gustav Adolf, Ebbarp, Risbro, Domnsand,
Källebäcken, Nätebäcken och Hästebäcken. Den
andra landskapskaraktären skog med inslag av
småskalig odlingsbygd, finns i mindre partier kring
Furusjö, Fagerhult, Västerkärr samt kring Hökesjön.
Landarealen inom Habo kommuns geografiska
område uppgår till 32 849 hektar, vara 22 193
hektar utgörs av skog och 4 770 hektar utgörs av
jordbruksmark. Resterande 5 886 hektar utgörs av
bland annat sjöar och vattendrag, tätorter, vägar
med mera. Jordbruksmarken utgör således cirka 14,5
% av landarealen i kommunen (år 2016). Av den
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totala jordbruksmarken utgörs 47 % av slåtter och
betesvall, 15% av betesmark samt 38 % av åkermark.

Utveckling
Mellan åren 2000 till 2017 har jordbruksmarken
minskat med cirka 110 hektar, vilket till största
delen beror på att mark har planlagts för
bostadsbyggnation i direkt anslutning till tätorten,
när lantbruksföretag har lagts ner. Några av de
större gårdarna i kommunen bedriver ekologiskt
lantbruk, men flertalet av gårdarna i kommunen är
konventionella. I takt med att fler lantbruk väljer
att gå över till ekologisk odling kommer det krävas
större åkerarealer för att få ut lika stora skördar
som vid en konventionell odling. Andelen ekologisk
åkermark består av 1 052 hektar och utgör 26 % av
den totala åkermarken inom kommunen. Jämfört
med riket (16,8 %) och Jönköpings län (21,9 %)
har Habo kommun en större andel ekologisk
jordbruksmark.

Figur 32. Landskapskaraktärer i Habo och Mullsjö kommuner.

59

Jordbruksföretagen inkluderar både djurgårdar och
rena växtodlingsgårdar. Inom kommunen fanns 122
sådana verksamheter år 2016, vilket är en minskning
med 16, jämfört med år 2010. Jordbruksföretagen i
Habo kommun utgör 4 % av alla jordbruksföretag
i Jönköpings län. Medelåldern för dem som arbetar
i jordbruksföretag i Habo kommun var år 2016, 57
år.
Djurhållningen inom jordbruket domineras av
nötkreatur som utgör 86 %, resterande utgörs
av får, grisar och fjäderfä. Ungefär 30 % av
nötkreaturen utgörs av mjölkkor.

Bevara eller exploatera jordbruksmark
– en avvägning mellan intressen
Enligt gällande lagstiftning i miljöbalken är
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brukningsvärd jordbruksmark av nationellt
intresse. Jordbruksmark får tas i anspråk för att
tillgodose viktiga samhällsintressen som inte kan
tillgodoses på annan mark. (3 kap 4 §, miljöbalken).
En av anledningarna till att jordbruksmark anses
viktig ur ett nationellt perspektiv är möjligheten
att producera livsmedel nu och för kommande
generationer. Jordbruksmarken ses som en
ändlig resurs vilket innebär att en exploaterad
jordbruksmark aldrig går att återställa. I samband
med klimatförändringarna kommer möjligheten
att producera livsmedel i Sverige få en allt större
betydelse eftersom klimatet antas bli mer gynnsamt
för livsmedelsproduktion, medan det på andra
breddgrader som idag producerar mycket livsmedel
antas få sämre förutsättningar. Jordens befolkning
kommer fortsätta att öka, vilket även gör att
behovet av livsmedel blir större.
Det är upp till varje kommun att ta ställning till
vilken jordbruksmark som ska bevaras och vilken
som ska tillåtas exploateras. Avvägningar görs
ofta från fall till fall utifrån riktlinjer. Förhållandet
mellan samhällsutveckling och bevarande av
jordbruksmark är inte helt okomplicerat. Historiskt
har bostadsbebyggelsen placerats strategiskt
i närheten av jordbruksmarken, vilket går att
se i dagens bebyggelsestruktur som ofta ligger
insprängd i jordbruksmarkerna. Detta skapar en
intressekonflikt mellan att bevara jordbruksmarken
och att utveckla bostadsområden, ny infrastruktur,
industrier, samhällsviktiga funktioner. Det
skapas även konflikter mellan dessa intressen när
jordbruksverksamheter och tätorter ligger intill
varandra. Jordbruksverksamheten förses med
restriktioner och invånare i tätorten kan störas av
bland annat lukt.
Pågående jordbruksverksamheter kan som
tidigare nämnts ge upphov till viss lukt och buller
som kan påverka omgivningen negativt. Då det
inte finns något generellt skyddsavstånd från
nybyggnation av bostäder och lantbruk (både med
och utan djurhållning) måste hänsyn tas från fall
till fall då faktorer som vindriktning, omgivande
vegetation och topografi kan påverka hur stor
eventuell olägenhet lantbruket kan ge upphov till.
Varje kommun har tagit fram lokala föreskrifter
för att skydda människors hälsa och miljö. I
den finns föreskrifter som bland annat påverkar
hur jordbruk får bedrivas inom detaljplanelagda

områden, område med tät bebyggelse eller i
angränsande område till dessa. Det innebär att
jordbruksverksamheter som ligger i närheten av
tätorter begränsas med föreskrifter vad gäller
spridning av gödsel samt djurhållning.

Utveckling
Habo kommun har de senaste åren växt med
cirka 300 nya invånare per år och det är troligt
att det är en utveckling som kommer fortsätta
de närmsta åren framöver. I en snabbt växande
kommun behöver samhället utvecklas med
nya bostadsområden, skolor, arbetsplatser,
väginfrastruktur med mera. En del av utvecklingen
går att tillgodose på mark som redan är
ianspråktagen och bebyggd genom förtätning
eller genom att omvandla bebyggda områden. För
resterande utveckling behöver även mark som inte
använts tidigare för byggnation tas i anspråk.
När nya områden för samhällsutveckling lokaliseras
eftersträvas närhet till service och befintlig
infrastruktur, både vad gäller vägar och vatten- och
avloppsledningar. Det innebär att utvecklingen
ofta sker i nära anslutning till befintlig tätort.
På en markanvändningskarta blir det tydligt att
marken kring kommunens tätorter till stor del
består av jordbruksmark, vilket gör att det är svårt
att undvika att ta jordbruksmark i anspråk för
samhällsutveckling. Det finns annan mark kring
tätorten som inte är jordbruksmark. Delar av
marken är skyddade genom naturreservat, eller
är utpekade som särskilt värdefulla på grund av
att det finns rödlistade arter. Utpekade områden
begränsas ofta i vilken grad de kan i ianspråktas
för exploatering. Det finns även skogsområden
kring tätorten, som i många fall är betydelsefulla
rekreationsområden för invånarna. När nya
utvecklingsområden lokaliseras och ny mark tas i
anspråk för byggnation görs en avvägning mellan
olika intressen och värden.
Planförslaget föreslår en byggnation på åkermark.
Av det totala antalet hektar mark som föreslås för
en framtida samhällsutveckling är 89,94 hektar
(cirka 48 %) åkermark och 96,37 hektar
(cirka 52 %) skogsmark. Utpekandet av markytor
föregås av en analys samt avstämning mot de
övergripande mål och strategier som har satts upp
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inom översiktsplanearbetet. Den större delen av
åkermarken som föreslås för byggnation ligger
intill Habo tätort, och bedöms vara en naturlig
utbyggnad av orten. På så vis kan kommunen
dra nytta av redan gjorda investeringar genom att
bygga vidare på samhällsstrukturen. Planförslaget

pekar också på vikten av att vara restriktiv till
enstaka avstyckningar för bostadsändamål på
landsbygden för att värna och hushålla med
jordbruksmarken. Det är de stora sammanhängande
jordbruksmarkerna som ligger utanför tätortens
närområde som bedöms vara viktiga att bevara.

Riktlinjer
• Förtätningar, utveckling av större bostadsområden eller etablering av samhällsviktiga funktioner bör vara tillåtet på
jordbruksmark, förutsatt att de ligger i anslutning till en tätort och kan anslutas till befintlig infrastruktur så som vattenoch avlopp och vägar.
• När jordbruksmark tas i anspråk för exploatering bör det ske på ett markeffektivt sätt, genom att hela eller större
delen av marken nyttjas för att åstadkomma en utveckling med stor samhällsnytta.
• Kommunen bör vara restriktiv till enstaka avstyckningar på jordbruksmark som inte ligger i anslutning till en tätort.
• Avstyckningar på jordbruksmark bör ske i nära anslutning till befintlig bebyggelse, i anslutning till befintlig väg för
att möjliggöra en angöring, placering av byggnad ska ske med stöd i landskapet eller liknande. Avvägning sker i varje
enskilt fall och bedöms i bygglovsprocessen.
• Ianspråktagande av jordbruksmark bör kompenseras med exempelvis ekosystemtjänster i andra delar av kommunen. (till exempel tjänster som länkar samman grönområden, gynnar pollinering, trädplantering som förstärker ett
viktigt grönt stråk, restaurerar våtmark).
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5. Lokala utvecklingsmöjligheter
Brandstorp
Områdesbeskrivning
Brandstorp ligger i nordöstra delen av kommunen,
precis utmed Vättern. Avstånden till de närmaste
orterna är cirka 2,5 mil till Hjo och cirka 2 mil till
Tidaholm och Habo tätorter. Brandstorp ligger i en
odlingsbygd med stora inslag av skog. Landskapet
är flackt till måttligt kuperat med större åkerfält
avbrutna av främst barrskogspartier, trädridåer och
bäckraviner. Bebyggelsen är ofta centralt placerad
på mindre höjder i de odlade områdena. Bebyggelselägena är gamla och markutnyttjandet har en lång
historia, men bebyggelsen har en varierande stil och
ålder. Orten är uppdelad i två delar, den ena delen
ligger vid Brandstorps kyrka och hembygdsgården
och den andra delen ligger längs väg 195, utmed
Vättern. Riksväg 195 separerar den del av Brandstorp som ligger utmed Vättern. Vägen begränsar
framkomligheten i öst-västlig riktning för både
människor, växter och djur samtidigt som vägen i
nord-sydlig riktning möjliggör fordonstransporter.

Riksintressen, andra värdefulla områden
och begränsningar
Ett stort område norr och väster om Brandstorp är
utpekat som riksintresse för naturvård. Området är
även utpekat som riksintresse för turism och rörligt
friluftsliv (se kapitel 3). Dessa rikintressen har pekats ut av Naturvårdsverket. Väg 195 är ett utpekat
riksintresse av Trafikverket, eftersom vägen har
särskild betydelse för regional och mellanregional
trafik. Vägen är belagt med ett utökat byggnadsfritt
avstånd på 30 meter.
Vätterbranterna har ett utökat strandskydd på 300
meter men vid Brandstorps tätort har strandskyddet minskats till cirka 100 meter. Strandskyddet
gäller även Skämningsforsån som rinner norr om
Brandstorps kyrka och Krikån som rinner söder

om tätorten. Dessa ingår även i Vätterns vattenskyddsområde och ett flertal områden är även
utpekade som särskilt värdefulla kulturmiljöer vid
vattnet – kulturaqua.
Brandstorps kyrkby är försedd med områdesbestämmelser för att skydda den unika kulturmiljön
med dess byggnader. Brandstorps kyrka är ett
unikt och välbesökt turistmål. Kyrkan har troligtvis
medeltida ursprung och flyttades på uppdrag av
Per Brahe år 1626 från Häldeholm. Brandstorps
kyrka är täckt av både tak- och väggmålningar som
gjordes av Johan Kinnerus år 1748. Kyrkogården
inhägnas av en timrad stockgärdesgård. Inhägnaden är unik och endast ett fåtal finns bevarade i
Sverige.

Befolkning, bostäder, service och
arbetsplatser
I Brandstorps tätort bor det cirka 113 invånare
(år 2017-12). På landsbygden runt om Brandstorp
bor det cirka 500 invånare. Bostadsbebyggelsen
öster om väg 195 utgörs av cirka 90 småhus, 10-15
fritidshus samt två radhuslängor. Delar av bebyggelsen är småskalig med fritidshuskaraktär, andra
delar består av villabebyggelse med fasader i tegel
och trä. Det finns ett 15-tal tomter som är planlagda för bostäder som inte bebyggts. Det finns
även en tomt som är planlagd för förskola som inte
bebyggts. Stora delar av tätorten, på östra sidan om
väg 195 byggdes ut under 60- och 70-talet. I bostadsområdet finns en lekplats. På västra sidan om
väg 195, finns ett bostadsområde som byggdes ut
under 80- och 90-talet. Där finns några tomter som
inte har bebyggts. Där finns även en lekplats.
Bostadsområdena på östra sidan om väg 195
länkas samman med en gång- och cykelväg.
I bostadsområdena samsas cyklister, fotgängare
och bilister. Det finns en trottoar på den öst-
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ra sidan om väg 195 som går genom samhället.
Brandstorp är inte sammanlänkat med gång- och
cykelvägar till någon annan ort i kommunen. I det
norra bostadsområdet finns en promenadstig längs
vätterbranten med två mindre trappor ner till en
liten strand. Det finns även en udde som är utrustad
med ett större parkbord.
I Brandstorps kyrkby finns en förskola och fritidshem. Barnen i årskurs F-6 går på Fagerhultsskolan
och årskurs 7-9 går på Hagabodaskolan i Habo tätort. Många skolbarn åker buss till skolan och många
av dem behöver passera väg 195 för att ta bussen till
och från skolan.
Busshållplatserna ligger på västra sidan om väg 195,
en i södra delen av Brandstorp och en i norra delen,
mitt emot lanthandeln. Det finns ingen planskild
korsning för fotgängare eller cyklister för att passera
väg 195. Kollektivtrafiken tillhandahålls av Jönköpings länstrafik och Västtrafik. I nuläget kör buss
115 mellan Brandstorp och Habo på vardagar. Buss
406 körs mellan Brandstorp och Hjo på vardagar.
I Brandstorp finns det en lanthandel med café,
en automatiserad bensinstation, en industri som
tillverkar aluminiumprodukter samt ytterligare några
företag. Kommunen äger en fastighet på cirka 3,2
hektar som är planlagd för industri men som inte
bebyggts.
Föreningslivet i Brandstorp utgörs av en hembygdsförening, en idrottsförening som främst erbjuder
fotbollsträning, Brandstorps församling, Skaraborgs
Ponnysällskap samt en båtklubb som håller till vid
småbåtshamnen i Brandstorp.

Teknisk service
Habo Energi planerar att bygga fiber i hela Habo
kommun med målsättningen att 90 % av alla hushåll
ska ha tillgång till snabbt bredband år 2020. Under
åren 2018/2019 planeras stamnät och accessnät i
Brandstorp.
Brandstorps tätort samt bebyggelsen kring
Brandstorps kyrkby är anslutet till kommunalt vatten-och avloppsnät. Avloppsreningsverket ligger inne
i Brandstorp vid Krikån och byggdes på 1970-80- ta-
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let. Verket utför mekanisk- och biokemisk rening.
Enligt en extern kontroll som gjordes år 2017
bedöms avloppsverket fungera bra. Dricksvattnet
tas från vattenverket i Brandstorp.

Utveckling
Kommunen är positiv till att det finns möjlighet för
orten att växa. Brandstorps läge nära Vättern med
dess fina omgivande natur och den lokala service

som finns på orten gör att det finns en potental
för orten att växa. I översiktsplanen föreslås tre
utbyggnadsområden för bostäder inom strandskyddet genom LIS-områden (Landsbygdsområden i
strandnära läge). En grov uppskattning är att dessa
områden kan rymma crika 35 småhus. LIS innebär
att det är tillåtet att bygga bostäder inom strandskyddat område. Läs mer om detta under kapitel
4, Landsbygd. Vidare föreslås tre områden för
kompletterande bostadsbebyggelse som omfattar

Utveckling - Brandstorp
1852
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ungefär 25 villatomter. LIS-områdena öster om
väg 195 bör kopplas samman med den befintliga
bostadsbebyggelsen genom gång- och cykelvägar.
Verksamhetsytor föreslås i anslutning till befintligt
verksamhetsområde samt ett utredningsområde för
verksamheter om behov finns i framtiden. Vid exploatering av utredningsområde är det viktigt att en
trädridå sparas i västra delen mot kulturlandskapet
som breder ut sig upp mot Brandstorps kyrkby. En
trädridå behövs för att ta hänsyn till kyrkbyns och
landskapets kulturvärden. Kyrkbyn är försett med
områdesbestämmelser med utökad bygglovsplikt.
En gång- och cykelväg föreslås mellan Brandstorp
och Habo tätort som möjliggör för arbetspendling
och ökar tillgängligheten för friluftsliv och turism.

Det föreslås att trygga gång- och cykelpassager
skapas på väg 195 så att framförallt skolbarn som
tar bussen till skolan kan passera vägen på ett säkert
sätt. Översiktsplanen pekar ut gröna stråk där
avsikten är att dessa ska bevaras för att länka samma gröna områden med varandra, skapa trevliga
bostadsmiljöer samt bevara ekosystemtjänster och
biologisk mångfald. Befintlig markanvändning som
föreslås för utveckling är både skogsmark och ängsmark. Marken är till störs del privatägd. Det innebär
att kommunen behöver föra en aktiv markpolitik
och ha dialoger med markägarna och utifrån deras
intressen och vilja genomföra en föreslagna utvecklingen.

Riktlinjer
• Kommunen ska arbeta för att i samverkan med Trafikverket utforma en trafiksäker öst-västlig gång- och
c ykelpassage utmed väg 195.
• Kommunen ska arbeta för att möjliggöra en gång- och cykelväg mellan Brandstorp och Habo tätort.
• Utpekade gröna stråk ska bevaras och tas hänsyn till i fortsatt planering.
• Kommunen bör inventera bostadsbebyggelsen i nordöstra delen av tätorten med syfte att kartlägga arkitektoniska värden och hur dessa ska hanteras.
• Den bostadsbebyggelse som planläggs ska komplettera den befintliga när de gäller upplåtelseform och typ,
samt styras av efterfrågan och behov.
• Kommunen är positiv till byggnation i orten och inom utpekade LIS-områden.
• Bebyggelse inom LIS-områden ska anslutas till kommunalt vatten- och avloppsnät.
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Fagerhult & Baskarp
Områdesbeskrivning
Fagerhult och Baskarp ligger ungefär en mil norr om
Habo tätort, längs med Vättern. Orterna begränsas i
norr på ett naturligt sätt genom bäckraviner. Landskapet runt Baskarp är kuperat och består till stor del
av barrskog. Landskapet runt Fagerhult är bitvis kuperat och består av både åkerlandskap och barrskog.
Genom båda orterna går riksväg 195 som delar
orterna i två delar. Vägen begränsar framkomligheten i öst- västlig riktning för både människor, växter
och djur samtidigt som vägen i nord- sydlig riktning
möjliggör fordonstransporter.

Riksintressen, värdefulla
områden och begränsningar
Ett stort område som sträcker sig från norra delen
av kommunen och en bra bit söder om Fagerhult är
utpekat som riksintresse för naturvård. Området är
även utpekat som riksintresse för turism och rörligt
friluftsliv. Nordöst om Baskarp ligger en sandtäkt,
ner mot Vättern. Baskarpsand AB är ett företag som
utvinner kvartssand och fältspat-sand. Sanden är
unik och sandtäkten i Baskarp är därför utpekad som
riksintresse för värdefulla ämnen och material, enligt
3 kap 7 § andra stycket miljöbalken. Det är myndigheten Sveriges Geologiska Undersökning som pekat
ut sandtäkten som riksintresse.
Norr om både Fagerhult och Baskarp finns bäckraviner som är belagda med strandskydd på 100
meter. Ravinerna innehåller främst lövträd (en del
ädellövträd), men även inslag av barrträd. Ravinen
vid Fagerhult, väster om orten, är en del av Gagnåns
naturreservat samt ett Natura 2000-område. G
 enom
ravinen rinner Gagnån, som ingår i Vätterns vattenskyddsområde, och mynnar i Vättern. Längs Gagnån
finns utpekade områden för särskilt värdefulla
kulturmiljöer vid vattnet-kulturaqua. Ravinen norr
om Baskarp är även den ett naturreservat, vilken är
sammanlänkad med Hökensås naturreservat. StoÖVERSIKTSPLAN HABO KOMMUN
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ra delar av ravinen norr om Baskarp är utpekade
som nyckelbiotoper av skogsstyrelsen. Svedån som
rinner genom ravinen mynnar i Vättern och ingår
i Vätterns vattenskyddsområde. Omkring både
Fagerhult och Baskarp har Skogsstyrelsen pekat ut
områden för nyckelbiotoper.
Väg 195 är utpekad som riksintresse av Trafikverket, eftersom vägen har särskild betydelse för regional och mellanregional trafik. Vägen är belagd med
ett utökat byggnadsfritt avstånd på 30 meter.

Befolkning, bostäder,
service och arbetsplatser
I Fagerhult och Baskarp bor det cirka 340 invånare
(år dec 2017). Bostadsutbudet består av cirka 150
småhus med en större andel villabebyggelse. I Baskarp finns även ett flerbostadshus med åtta lägenheter och i Fagerhult finns några radhuslänor. En stor
del av bostadsbebyggelsen byggdes ut på 60-70- talet. Bostadsområdet väster om väg 195 i Fagerhult
byggdes till stor del ut under 90-talet. I Fagerhult
finns det cirka 10 tomter som är planlagda för bostäder men som inte har bebyggts. I Baskarp finns
det cirka 5 tomter som är planlagda för bostäder
men som inte bebyggda. Utöver det finns det en
detaljplan från 1962 som medger ett bostadsområde
med cirka 30 tomter för bostäder. Området ligger i
nordvästra delen av Baskarp, på en hög platå.
I Fagerhult finns en skola med årskurserna F-6, en
förskola samt fritidshem. Eleverna som går i årskurs 7- 9 åker skolbuss till Hagabodaskolan i Habo
tätort. På Fagerhultskola finns en filial till biblioteket i Habo. Barnen som bor i Baskarp nyttjar skolan
och barnomsorgen i Fagerhult. Mellan Baskarp och
Fagerhult finns en gång- och cykelväg som delvis är
asfalterad och belyst. I Baskarp korsar cyklister och
fotgängare väg 195 i markplan. Gång- och cykelvägen från Baskarp ansuter till parkeringsplatsen
som tillhör Fagerhults Belysning. På parkeringsplatsen får cyklister, fotgängare och bilister samsas. I
Fagerhult finns två planskilda kosrningar för cyklister och fotgängare, under väg 195. Den planskilda
korsningen vid skolan saknar belysning.
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I Fagerhult finns två lekplatser utöver barnomsorgens verksamheter, en på var sidan om väg 195. Det
finns även en större gräsmatta med fotbollsmål.
I Baskarp finns en lekplats öster om väg 195.
Kollektivtrafiken i Fagerhult och Baskarp försörjs
av Jönköpings Länstrafik och Västtrafik. I dagsläget kör Jönköpings Länstrafik buss 115 Habo –
Brandstorp på vardagar. Västtrafik kör i dagsläget
buss 406 mellan Fagerhult, Baskarp och Hjo på
vardagar.
I Fagerhult finns det en frisersalong, en dagligvaruhandel som även är apoteksombud, postombud och
tillhandahåller service från ATG och Svenska spel.
Fagerhults Belysning är en av kommunens största arbetsplatser. Det är många som pendlar in till
Fagerhult för att arbeta på företaget. Kommunen
har ingen industrimark på orten. Den industrimark
som finns ägs av Fagerhults belysning och omfattar
cirka 14,5 hektar. I Baskarp finns ett tiotal företag
varav tre industrier. I Baskarp finns en yta planlagd
för industri, men den är inte bebyggd.
Centralt i Fagerhult ligger Fagerhus, konferens- och
representationsgård, som drivas av stiftelsen Fagerhult. I Fagerhus finns en idrottshall, squashhall,
gym och bowlingbana. Väster om Fagerhult finns
ett elljusspår på 2,5 kilometer, som under vintertid
kan nyttjas för skidåkning. I Baskarp, vid Vätterns
strand finns en hamn, Svedudden, för småbåtar
samt en gästhamn. Intill hamnen finns en badplats
med sandstrand, toaletter, kiosk och servering.
Mellan badplatsen och Baskarps tätort finns ingen
anlagd gång- och cykelväg.

Teknisk service
Det kommunala bolaget Habo Energi planerar att
bygga fiber i hela kommunen. Under 2017 planeras
stamnätet att anläggas och under 2018 planeras för
att accessnätet ska byggas i Fagerhult.
Både Fagerhults och Baskarps tätortsbebyggelse är
ansluten till det kommunala vatten- och avloppsnä-

145

tet. Vattenverket i Baskarp försörjer båda orterna
med dricksvatten. Avloppsverket i Fagerhult ligger
vid Gagnån och byggdes 1974 och renoverades
1990. Verket utför mekanisk- och biokemisk rening
av avloppsvattnet. Avloppsverket i Baskarp ligger
strax öst om tätorten och byggdes 1961-62. Verket
utför mekanisk- och biokemisk rening. Enligt en
extern kontroll som gjordes år 2017 bedöms båda
avloppsverken fungera bra.

Utveckling
Kommunen är positiv till att det finns möjlighet
för orterna att utvecklas. Läget nära Vättern med
dess fina omgivande natur, Baskarps badstrand och
hamn samt den lokala service som finns i Fagerhult gör att det finns en potential för orterna att
växa. I Baskarp föreslås ingen ny utveckling utöver
den som redan finns, det vill säga en detaljplan i
nordvästra delen av tätorten som tillåter ett 30-tal
villatomter samt en detaljplan för verksamheter
i sydöstra delen av orten. Däremot föreslås en
trafiksäker gång- och cykelpassage på väg 195 samt
en gång- och cykelväg från tätorten till Baskarps
strand.
I Fagerhult föreslås två utbyggnadsområden för
bostäder, en på västra sidan och ett större på östra
sidan om väg 195. En mindre förtätning av befintligt bostadsområde föreslås öster om väg 195.

De föreslagna ytorna rymmer uppskattningsvis 60
villor vilket, om de byggs ut, kommer ställa krav på
att det finns möjlighet att utöka skol- och förskoleverksamheten. Utbyggnadsområdena kan rymma
förskoleverksamhet. En verksamhetsyta norr om
bäckravinen, i anslutning till Fagerhults belysning
föreslås. Likaså ett utredningsområde för verksamheter om det finns ett behov i framtiden. De
markytor som föreslås för utveckling är i huvudsak
skogsmark men även en del ängs- och åkermark.
Kommunen är beroende av privata markägare för
att den föreslagna utvecklingen ska kunna genomföras eftersom kommunen inte äger den mark som
föreslagits för utveckling.
I Fagerhult och Baskarp är det även viktig att planera och arbeta för att skapa trafiksäkra passager i
väst-östlig riktning utmed väg 195. I samband med
ett sådant arbete bör kommunen i samverkan med
Trafikverket även utreda möjligheter till en utformning av vägen som bidrar till att hastighetsgränserna hålls, genom hastighetsdämpande åtgärder.
Gemensamt för både Baskarp och Fagerhult är att
en gång - och cykelväg föreslås mellan Brandstorp
i norr och Habo i söder som länkas ihop med den
befintliga som förbinder Baskarp och Fagerhult. En
sammanhängande gång- och cykelväg som binder
samman orterna utmed väg 195 möjliggör för arbetspendling på ett hållbart sätt, samt ökar tillgängligheten för friluftslivet och turismen.

Riktlinjer
• Kommunen ska arbeta för att i samverkan med Trafikverket utforma trafiksäkra gång- och cykelpassager utmed väg 195
samt utreda möjligheterna till hastighetsdämpande åtgärder i orterna.
• Kommunen ska arbeta för att möjliggöra en gång- och cykelväg mellan Habo tätort och Brandstorp, som länkas samman
med den befintliga sträckan mellan Fagerhult och Baskarp.
• En cykelbana föreslås till Baskarps strand som länkas samman med cykelstråket Brandstorp – Habo.
• Den bostadsbebyggelse som planläggs ska komplettera den befintliga när de gäller upplåtelseform och typ, samt styras av
efterfrågan och behov.
• Kommunen ska ha planberedskap för att kunna utöka skolan och förskolan vid behov.
• Skogsområdet intill skolan ska bevaras för att möjliggöra för skolan och förskolan att nyttja området i sina verksamheter.
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Utveckling - Fagerhult

Teckenförklaring
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Utveckling - Baskarp

Teckenförklaring
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Furusjö
Furusjö ligger vid Furusjön cirka 6 kilometer från
Mullsjö tätort och cirka 8,5 kilometer från Habo tätort.
Landskapet kring Furusjö är mestadels svagt till måttlig
kuperat men dramatiska branter förekommer också
i övergången mellan höga partier och dalar. Skogen
dominerar och består av tall och gran med inslag av
bland annat björk och asp. Kring bebyggelse och äldre
jordbruksmarker finns ofta inslag av ädellövskog.
Bebyggelselägen har lång historisk kontinuitet. Väg
1819 som går mellan Habo och Mullsjö ligger norr om
samhället.

Riksintressen, värdefulla
områden och begränsningar
Furusjön är belagd med allmänt strandskydd på 100
meter. Likaså Mellandammen norr om orten och
reningsdamen öst om orten. Skogsstyrelsen har pekat
ut områden för nyckelbiotoper, söder och norr om
tätorten. I norra delen av Furusjön är ett område
utpekat som särskilt värdefulla kulturmiljöer vid
vattnet – kulturaqua. Väg 1819 är försett med ett
utökat byggnadsfritt avstånd på 30 meter på varje
sida om vägen. I Sydvästra delen av tätorten finns ett
vattenskyddsområde.

Befolkning, bostäder, service och
arbetsplatser
I Furusjö bor det 350 invånare (dec 2017). Bebyggelsen
består främst av friliggande villor samt en del fritidshus. Vissa hus är ursprungligen fritidshus som gjorts
om till åretruntboende. Det finns ett mindre flerbostadshus och två parhus. Många av husen byggdes
under 60-och 70-talet. Det har byggts ett fåtal hus i
Furusjö de senaste åren och det finns en efterfråga att
bygga hus på orten. Det finns ett 20-tal tomter som är
planlagda för bostäder men som inte bebyggts. Detaljplanerna i Furusjö är från 60-talet med begränsade
byggrätter, vilket behöver ses över för att öka viljan att
bygga bostäder på orten.
I Furusjö finns det två lekplatser, en som vänder sig
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till lite äldre barn och en till lite yngre. Det finns
även en större gräsmatta med fotbollsmål. I Furusjö finns en förskola. Elever i årskurs F-6 går på
Alléskolan i Habo tätort. Högstadieeleverna går på
Hagabodaskolan i Habo.
Vid Furusjön finns en badplats med bryggor, gungor och volleybollnät. Intill badplatsen finns även en
kiosk som är öppen sommartid. Västra Vätterleden,
etapp 8 passerar Furusjö. Leden sträcker sig från
Tiveden i norr och till Mullsjö i södväst. I Mullsjö
ansluter leden vidare till södra Vätterleden. Söder
om järnvägen finns ett elljusspår på 2,5 kilometer.
Furusjö saknar gång- och cykelvägar som länkar
samman orten med andra orter, så som Mullsjö
och Habo. På orten finns Sjöhaga pensionat som
har drivits sedan slutet av 1800-talet. De senaste
åren har pensionatet fungerat som bed & breakfast,
konferenssanläggning för mindre konferenser samt
arrangemang för brukshundsklubbar.
Kollektivtrafiken ombesörjs av Jönköpings Länstrafik. I Furusjö finns fyra busshållplatser där buss 116
stannar. Bussen kör mellan Jönköping, Mullsjö och
Habo, bussarna körs vardag och helg. Från Furusjö
till Mullsjö station är det ungefär 6 kilometer. Från
Mullsjö station kan man ta tåget till Habo på 10
min, Jönköping på 25 min, Göteborg på 1 timma 40
min, Skövde på 40 min, och Falköping på 20 min.
Det finns tre infarter till Furusjö via väg 1819.
Hastighetsbegränsningen utmed väg1819 är 80 km
i timmen. Vid tätorten är hatishetsbegränsningen
60 km/h under sommarhalvåret. In- och utfarterna
till väg 1819 ansluter till vägen i en mjuk kurva och
sikten upplevs därför inte vara optimal.
Inom tätorten finns det två industritomter varav en,
som tillåter småindustri, inte bebyggts. I dagsläget
finns två etablerade industrier på orten.

Teknisk service
Bebyggelsen inom tätorten är anslutna till det
kommunala vatten- och avloppsnätet. Furusjö
avloppsanläggning byggdes 1962 och består av två
seriekopplade biodammar, vilka kompletterades

med en våtmark och efterpoleringssteg år 1993.
Enligt en extern utredning som gjordes 2017, är
avloppsanläggningen föråldrad och i stort behov av
uppdatering. Dricksvattnet tas från vattenverket i
Furusjö.
Habo energi bygger fiber i hela kommunen och
planerar att bygga stam- och accessnät under år
2020 mellan Habo och Furusjö. Tillgången på
bredband med hög hastighet är en viktig del i
utvecklingen av mindre orter. Dels för privat bruk
men även för att det ska vara möjligt att arbeta
hemifrån och kunna driva ett företag på orten.

Utveckling
Kommunen är positiv till att det finns möjlighet
för orten att växa. Furusjös läge nära Mullsjö
och Habo tätorter där service, arbetsplatser och
kollektivtrafik finns, samt Furusjös läge intill
Furusjön med dess fina omgivande natur gör att
Furusjö har potential att ytterligare utvecklas till
en attraktiv ort att bo på. I Furusjös nordöstra
delar föreslås två utbyggnadsområden för bostäder.
Uppskattningsvis rymmer områdena ungefär 50
villatomter. Ett område på den västra sidan om
Furusjön håller på att detaljplaneläggas för 12 villor.
Befintliga detaljplaner togs fram under 1960-talet
och behöver ses över eftersom förutsättningarna
förändrats sedan detaljplanerna antogs. Andelen
permanentboenden är större i dagsläget än när
planerna togs fram. Intill de föreslagna områdena
för bostadsutveckling i den östra delen av tätorten,
föreslås ett område för skola och förskola. En
utbyggnad av Furusjö enligt översiktsplanen
innebär troligtvis en ökning av trafikflödet. Med
tanke på detta bör kommunen tillsammans med
Trafikverket utreda förutsättningarna för de tre
infarterna utifrån trafiksäkerhet.
Norr om järnvägen föreslås ett område som
möjliggör för centrumändamål som kan inkludera
en mindre livsmedelsbutik samt utveckla nod
för kollektivtrafiken. Kollektivtrafiken behöver
utvecklas med tätare turer, framförallt på morgon,
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eftermiddag och kväll för att tillgängliggöra
tågstationerna i Mullsjö och Habo för vidare
transport men även för att tillgängliggöra service
och målpunkter i de båda tätorterna. Kommunen
behöver föra en dialog med Jönköpings
länstrafik eftersom det är de som tar beslut om
bussturerna. Region Jönköping har pekat ut en
regional cykelväg mellan Mullsjö och Habo som
passerar Furusjö. Det är av stor vikt att gång- och
cykelvägen genomförs eftersom det möjliggör för
arbetspendling med cykel samt ökar tillgängligheten
till tågstationerna och båda tätorterna. En gång
och cykelväg mellan orterna skulle även gynna
friluftlivet och turismen.
Reningsprocessen för avloppsvatten behöver utökas
och ett reningsverk byggas för att få till en rening

som motsvarar nuvarande miljökrav. Ledningarna
för vatten och avlopp är också i behov av att
förnyas.
Översiktsplanen pekar ut gröna stråk där avsikten
är att dessa ska bevaras för att länka samma
gröna områden med varandra, skapa trevliga
bostadsmiljöer samt bevara ekosystemtjänster och
biologisk mångfald. De markytor som föreslås
för utveckling är i huvudsak skogsmark men även
en mindre del ängs- och åkermark. Kommunen
är delvis beroende av privata markägare för att
genomföra översiktsplanen eftersom kommunen
endast äger delar av de områden som föreslås
för utveckling och resterande delar ägs av privata
markägare.

Riktlinjer
• Detaljplanerna för Furusjö är från 1960-talet och behöver ses över och eventuellt behöver dessa ersättas med
nya planer eftersom förutsättningarna förändrats sedan detaljplanerna antogs.
• Den bostadsbebyggelse som planläggs ska komplettera den befintliga när de gäller upplåtelseform och typ,
samt styras av efterfrågan och behov.
• Kommunen ska arbeta för att en gång- och cykelväg byggs mellan Mullsjö och Habo, via Furusjö.
• Kommunen ska arbeta för att kollektivtrafiken utvecklas så att befintliga tågstationer i Mullsjö och Habo blir mer
tillgängliga för invånarna i Furusjö.
• Kommunen ska vid behov verka för och samarbeta med Trafikverket med syfte att utreda trafiksäkerheten vid
in- och utfarter till väg 1819.
• Kommunen ska ha planberedskap för att kunna utöka förskolan och etablera en skola vid behov.
• Reningsverk med uppdaterad reningsprocess ska anläggas. Vatten- och avloppsledningar ska förnyas vilket ska
förtydligas i en ledningsförnyelseplan.
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Utveckling - Furusjö
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Habo
Områdesbeskrivning
Habo tätort ligger längsmed Vättern, ungefär två mil
norr om Jönköping. Läget nära Jönköping med utbud
av arbetstillfällen, shopping och kultur samt goda
kommunikationer med tåg och buss bidrar till att Habo
tätort blivit en attraktiv ort att bo på. Närheten till
naturen och Vättern samt all den föreningsverksamhet
som finns har lockat många att bosätta sig i Habo.
Landskapet runt omkring Habo tätort är flackt till
måttligt kuperat med större åkerfält avbrutna av
främst barrskogspartier, trädridåer och bäckraviner.
Bebyggelsen är ofta centralt placerad på mindre
höjder i de odlade områdena. Markutnyttjande och
bebyggelselägen har en lång historia. Bebyggelsen har
en varierande stil och ålder. Bebyggelseutvecklingen
under de senaste 10-15 åren har till stor del skett på
åkermark när de gamla gårdarna intill tätorten sålts eller
upphört med jordbruksdrift. Bostadsutbyggnaden har
till stor del genomförts via privata initiativ.
Habo tätort delas av genom en bäckravin i norr. Genom
orten går en järnväg och riksväg 195 som också delar
av orten. Bäckravinen med dess naturreservat skapar
en grön kil i tätorten med möjlighet till rekreation.
Områdena på var sida om ravinen länkas samman med
tre bilvägar och tre gång- och cykelvägar. Järnvägen med
en hållplats på orten skapar möjligheter för hållbara
kommunikationer men den skapar också en barriär
mellan östra och västra sidan av orten. Kopplingarna
mellan de båda sidorna om järnvägen är relativt god.
För bilister finns det tre järnvägsundergångar och för
cyklister och fotgängare finns det fyra. Väg 195 delar
av orten då exempelvis Sjogarp och stora Fiskebäck
ligger på den östra sidan av vägen. Kopplingen mellan
östra och västra sidan om väg 195 kan förbättras för
mjuka trafikanter. I nuläget finns två broar/undergångar
som är anpassade för fotgängare och cyklister. En vid
Sjokarpsrondellen och en vid Fiskebäck/Väst-Göte.

ÖVERSIKTSPLAN HABO KOMMUN

153

Riksintressen och andra
värdefulla områden
Hela området öster om riksväg 195 samt Vättern
är utpekat som riksintressant för naturvård
samt riksintresse för turism och friluftsliv.
Rikintresserna är utpekade av Naturvårdsverket.
Väg 195 är utpekat riksintresse av Trafikverket,
eftersom vägen har särskild betydelse för
regional och mellanregional trafik. Vägen
omfattas av ett utökat byggnadsfritt avstånd
på 30 meter. Jönköpingsbanan som går genom
Habo tätort är också utpekat som riksintresse av
Trafikverket, eftersom järnvägen har betydelse för
godstransporterna på nationell nivå. Längs Vättern
har länsstyrelsen beslutat om utökat strandskydd på
300 meter, förutom ett par få undantag till exempel
vid Brandstorp och Domsand. Längs övriga sjöar
och vattendrag gäller, med några undantag, ett
generellt skydd på 100 meter. Bäckravinen i norra
delen av tätorten är naturreservat och Hökesån
som rinner genom ravinen ingår i Vätterns
vattenskyddsområde. Flera områden i reservatet
är utpekade som särskilt värdefulla kulturmiljöer
vid vattnet, så kallade kulturaqua. I närheten av
tätorten finns fler naturreservat bland annat Stora
Kärrs bokskog och Fiskebäcks naturreservat.
I flera områden kring tätorten och i delar av
naturreservaten finns utpekade områden för
nyckelbiotoper.

Grönstruktur
I och omkring Habo tätort finns tätortsnära skogar
som används för vardagsrekreation och som bidrar
till att skapa kvaliteter i bostadsområden och
tätorten som helhet. Dessa ingår i vad man kallar
för grönstruktur, vilken är områden med vegetation
så som skog, parker, ängar med mera. I de centrala
delarna av Habo tätort finns fem tätortsnära skogar.
Skogarna bedöms som värdefulla och är en stor
tillgång för tätorten. Skogarna kan användas som
rekreationsområde och ger karaktär till omgivande
bostadsområde. (Tätortsnära skogar i Habo, 2012.
Gösta Börjesson).

I grönstrukturplanen för Habo tätort, som togs
fram år 2008 pekades viktiga gröna stråk ut. Gröna
stråk är en del av den gröna strukturen. Stråken
som pekades ut är bäckravinerna, spårområdet vid
Gränsenstugan, bokskogen, Vätterstranden och
Bränninge hage. (Vårt gröna Habo, 2008) I Habo
tätort finns det flera grönytor, några parker och
lekplatser. Lekplatserna riktar sig främst till mindre
barn och de är över lag jämnt fördelade över
tätorten. Det finns något bostadsområde där det
finns behov av fler lekplatser. Generellt är grönytor
och parkena sparsamt utformade vilket gör att det
finns potential att utveckla dem.
Inför utvecklingen av Habo tätort är det viktigt
att gröna områden och stråk pekas ut så att dessa
kan bevaras och förstärkas. Det är viktigt att gröna
områden länkas samman i ett grönt nätverk så
att växter och djur kan förflytta sig mellan olika
områden. De gröna stråken är viktiga för att skapa
rekreationsområden, bevara ekosystemtjänster,
stärka den biologiska mångfalden och för att
hantera delar av klimatförändringen.

Befolkning och bostäder
Habo kommun har genomgått en snabb utveckling
och har ökat i invånarantal under hela 2000-talet.
De senaste åren har antalet kommuninvånare ökat
med cirka 300 invånare per år. I slutet av juli 2018
blev Habo kommun 12 000 invånare. Befolkningsmängden i Habo tätort är 8 124 (dec 2017), vilket
utgör 67 % av Habo kommuns invånare. Tillväxten
beror bland annat på att det är attraktivt att bo i
Habo, ortens nära läge till Jönköping, samt att flera
nya utbyggnadsområden etablerats.
Det är sannolikt att befolkningen i tätorten fortsätter
att öka. Habo kommun har tagit fram en egen prognos utifrån arbetet med detaljplanerna. Prognosen
visar att det kommer ske en uppskattad befolkningsökning på cirka 1 300 personer till år 2020, i snitt
400 nya invånare/år från år 2018 till år 2020.
Enligt kommunens prognos bor det i Habo kommun cirka 16 500 invånare år 2025. År 2040, som är
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översiktsplanens tidshorisont, bor då cirka
21 000 – 23 000 personer i kommunen om den
årliga befolkningsökningen ligger mellan 400 - 500
invånare per år. För att kommunen ska kunna
utvecklas i denna takt krävs en god planberedskap
och en aktiv markpolitik med syfte att köpa mark
och öka det kommunala markinnehavet. Det är
kommunens ansvar att driva utvecklingen och
säkerställa en god samhällsutveckling. Utmaningen
är att i översiktsplanen peka ut tillräckligt mycket
mark som avsätts för tätortsutveckling. Kommunen bedömer att cirka 150 hektar mark med en
exploateringsgrad om minst 12 bostäder per hektar
behövs för att klara bostadsutbyggnaden till år 2040
(läs mer om bostadsförsörjning under kapitel 4,
Allmänna intressen).
Habo tätort är ett utpräglat villaområde med inslag
av flerbostadshus. En utmaning är att centrala
lägen i tätorterna är glesa och bebyggda med låga
hus, vilket försvårar möjligheten att skapa ett tätare
centrum som kan ge mer underlag för den befintliga servicen, utan att den befintliga bebyggelsen
påverkas negativt.
Det senaste tio åren har expansionen av bostäder främst skett genom bebyggelse av småhus på
Bränninge. Det har även tillkommit flerbostadshus
under den här perioden bland annat Parksäter i
närheten av järnvägsstationen. Habo tätort kommer fortsätta att växa eftersom det finns färdiga
detaljplaner för småhusbebyggelse både på Västra
Solhöjden och på Lilla Bränninge och fler detaljplaner håller på att tas fram.
Utmaningarna förknippade med den byggda strukturen gäller främst bostäder, då det har byggts mest
småhus med äganderätt i kommunen, vilket innebär
att det saknas andra typer av boenden och upplåtelseformer. Det är viktigt att få till byggnation av flerbostadshus så att den äldre och yngre generationen
kan bo kvar i den ort som de önskar. Genom att
möjliggöra för ett annat utbud med flerbostadshus
och rad- och parhus kan även bebyggelsestrukturen
påverkas så att den gynnar en hållbar samhällsutveckling. Genom att bygga flerbostadshus, rad- och
parhus tas inte lika mycket mark i anspråk, utbyggÖVERSIKTSPLAN HABO KOMMUN

nad av vatten- och avlopp blir mer effektiv och
samhällsekonomisk. Avstånden mellan målpunkter
kan bli kortare vilket skapar förutsättningar för en
utveckling av gång-och cykelvägnätet. Genom att
befolkningen bor mer koncentrerat skapas även
underlag för kollektivtrafik som då kan utvecklas
och bli bättre.

Service och arbetsplatser
I Habo tätort finns det år 2017 fyra grundskolor,
varav ett högstadium. Det finns fyra skolor med
integrerade förskoleklasser. Behovet fram till 2022
bedöms vara tre nya förskolor och två nya skolor
för årskurs F- 6. Den kommande expansionen av
Habo kräver att skolor och förskolor byggs ut i den
takt som utvecklingen sker fram till år 2040.
Dagligvaruhandeln och den kommersiella handeln
är koncentrerad till Blå torget i Habo centrum. Det
finns bland annat livsmedelsbutiker, konditori, restauranger, kläd- och skobutik, blomsteraffärer. Det
bedrivs även torghandel en gång i veckan året runt.
Vid Blå torget finns även ett bibliotek och Träffpunkt Habo för seniorer. Allt eftersom tätorten
växer finns det ett behov av att utreda hur centrum
kan utvecklas med bostäder och kommersiell
service i framtiden.
Kommunen är en stor arbetsgivare med anställda
inom skola, barnomsorg, vård, kommunförråd samt
tjänstemän i kommunhuset. Historiskt har kommunen dominerats av tillverkningsindustri.
I kommunens företagsregister finns ungefär 400
företag listade, mestadels små och medelstora företag i skilda branscher. En stor del av dem finns på
de större verksamhetsområdena, Kämparp i söder
som näst intill är fullt utbyggt och Tumbäck i norra
delen där ett antal verksamhetsytor finns kvar. För
att möjliggöra ytterligare etablering av företag och
verksamheter behöver mark planläggas. Efterfrågan på industrimark finns söder om orten ner mot
Bankeryd.
År 2016 pendlade totalt cirka 1 500 personer/dag
in till Habo kommun och 3 400 pendlade ut, varav
cirka 2 900 pendlade till Jönköping. Cirka 1 000
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personer pendlar från Jönköping till sin arbetsplats
i Habo. Totalt pendlar cirka 3 900 personer mellan
Habo och Jönköping. Det redovisar en analys över
pendlingsmönster som togs fram år 2018. Den
redovisar in- och utpendling, för bland annat Habo
kommun, till och från kommuner inom Jönköpings
län, angränsande kommuner i annat län samt de
större kommunerna Borås, Skövde och Linköping.
Analysen utgår från i statisitk från år 2016.

nering möjliggör för byggnation av en ny idrottshall
i Habo tätort. Kulturskolan har barn- och ungdomsverksamheter där man kan spela instrument,
sjunga eller dansa. Kulturskolan har cirka 650 barn
och ungdomar i sin verksamhet. I takt med att tätorten växer, ökar behoven av fler föreningslokaler.
Kommunen behöver ha en beredskap för behovet
av föreningslokaler så att fritids- och kulturverksamheter kan bedrivas.

I centrala Habo finns en tåg- och busstation. Med
tåget kan man resa till Jönköping på 13 min, Mullsjö 9 min, Huskvarna 20 min, Nässjö mellan 50 min
och 1 timma och 20 min, Falköping 30 min, Skövde
mellan 50 min och 1 timma och 20 min och Göteborg på cirka 2 timmar. De regionala bussarna som
trafikerar Habo kommun ombesörjs av Jönköpings
länstrafik.

I ortens närhet finns många tillfällen till rekreation
och utomhusvistelse i både skogar och naturreservat. Gränsenområdet med elljusspår och skidspår
när snön tillåter, Fiskebäck naturreservat, Stora
Kärrs bokskog, naturreservatet vid Hökesån samt
Domsand med sin småbåtshamn och strand. Kopplingarna och tillgängligheten till och mellan dessa
områden kan utvecklas för fotgängare och cyklister
likaså tillgängligheten till Vättern. I kommunen
finns en tre mil lång sträcka mot Vättern men det är
endast på ett fåtal ställen som allmänheten kan nå
sjön.

Pendlingen från kommunen till framförallt Jönköping kommer öka i framtiden eftersom kommunen
expanderar och många nyinflyttade troligtvis har
sina arbetsplatser i Jönköping. Inför framtiden behöver kollektivtrafiken utvecklas för att underlätta
pendlingen. Bostadsområden som nyligen byggts
behöver få tillgång till kollektivtrafiken, vilket de
inte har idag. Trafiksituationen med mycket trafik
och de befintliga av- och påfarter på väg 195 fram
till Sjogarpsrondellen, behöver ses över, likaså
behovet av nya anslutningsvägar. Väg 195, sträckan mellan Habo och Jönköping, är hårt belastad
och Jönköpings centrum likaså. Utmaningen för
kommunen är att öka andelen resor med hållbara
färdmedel. Fler hållbara resor förbättrar trafiksituationen överlag och livsmiljön i Jönköpings centrum
med tanke på buller och luftkvalitet.

Kultur, fritid och turism
Habo tätort har ett rikt utbud av aktiva föreningar.
På idrottsplatsen Slätten finns flera bollplaner samt
banor för friidrott, pistolskytte och en tennishall.
Längs väg 195, norr om Sjogarpsrondellen finns en
frisbeegolfbana. I norra delen av kommunen ligger
Hökensås Crossbana. Föreningslivet bidrar till
möten och skapar mötesplatser. Pågående detaljpla-

Teknisk service
Tätortens dricksvatten kommer från Vättern och
distribueras genom Jönköpings vattenverk. De
äldre vattentäkterna vid Dykärr i planområdets
nordvästra del är reservtäkter. Nuvarande
förhållanden bedöms täcka behovet av dricksvatten
under överskådlig tid.
Reningen av tätortens avloppsvatten sker i
reningsverket vid Hökesån söder om området
Kråkeryd. Reningsverket är gammalt och har
byggts om flera gånger. Enligt en extern kontroll
fungerar verket relativt bra och uppfyller gällande
krav. Verkets nuvarande kapacitet bedöms inte vara
tillräcklig för den framtida befolkningsökningen.
Att bygga ut det befintliga verket anses olämpligt
med hänsyn till dess påverkan på omgivningen.
En ny plats föreslås öster om länsväg 195 på
betryggande avstånd från bebyggelsen. Läget
är även lämpligt ur topografiskt perspektiv och
kan anslutas till befintliga efterpoleringsdammar
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(våtmark) med utlopp mot Sillabäcken och
Vättern. Kommunen bedömmer att en ny plats
för ett reningsverk behövs, inte bara på grund av
befolkningsökning, utan även för att klara eventuellt
nya miljökrav, till exempel för att rena vattnet från
läkemedelsrester.

Tidigare ställningstaganden
Den fördjupade översiktsplanen över Habo tätort som
togs fram 2011 visar föreslagna utbyggnadsområden för
bostäder öster om tätorten samt sydväst om tätorten.
Utbyggnadsområden för verksamheter förslås väster
om Stora Kärr, på Kärnekulla och söder om Fiskebäcks
ängar. Reservområden föreslås norr om tätorten
samt några områden i nordväst och några sydväst om
tätorten. Grönområden med höga värden anges norr
om tätorten, längs med Vättern samt väst om tätorten
vid Gränsenområdet. Nya vägdragningar föreslås från
Bränninge via Ekeberg till Domnsand samt från Sjogarp
via Munkaskog till Slätten.

Analys av utbyggnadsriktningar
Översiktsplanen föregås av analyser och
ställningstaganden av marken som ligger intill Habo
tätort. Analysernas syfte är att synliggöra och tydliggöra
ställningstaganden när markanvändningen förändras,
visa på ställningstaganden som gjorts för att komma
fram till översiktsplanen samt ställningstaganden
som gjorts mellan olika intressen. Översiktsplanen
ska också gå i linje med övergripande målsättningar
som har tagits fram för kommunen. En viktig fråga
inom arbetet med att ta fram översiktsplanen har
varit i hur stor utsträckning kommunens utveckling
ska ske genom exploatering av jordbruksmark eller
om all jordbruksmark ska bevaras för framtida
livsmedelsproduktion.
Fem utbyggnadsriktningar har analyserats kring Habo
tätort; nordöst, norr, väst, sydväst och söder.
Nordöst om tätorten ligger ett område som till stor del
består av skog med höga naturvärden enligt inventering
framtagen av kommunen. Utifrån en 5- gradig skala
bedöms tillgänglighet, närhet, skogens kvalitet, storlek
och naturvärde. Områdena har värden från 3 och uppåt.
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Tidigare ställningstaganden
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Vätterbranten omfattas av ett strandskydd på 300
meter. I norra delen av området finns dammar
och dagvattenrening som används i reningsverkets
processer. Lämplig plats för ett nytt reningsverk
bedöms ligga inom detta område, i anslutning
till dessa dammar. Området separeras från den
befintliga tätorten genom länsväg 195, som utgör
en fysisk och visuell barriär i öst-västlig riktning och
genererar buller. Vägen skapar påtagliga avstånd
mellan tätorten väster om väg 195 och eventuella
nya bostadsområden öster om vägen, eftersom
det är en bred väg med tillhörande slänter, diken
och skyddsavstånd. Strandskyddet på 300 meter
begränsar möjliga ytor för bostadsutveckling.
Från området är avståndet till busshållplats
och tågstation 1,5– 3 kilometer. Kommunen
bedömer det även som svårmotiverat att området
kan försörjas med kollektivtrafik eftersom en
beyggnation inte bedöms kunna bidra till ett
tillräckligt stort reseunderlag. I det här området
föreslås därför ingen större utveckling, förutom
området kring Munkaskog, vars syfte är att stärka
friluftslivet och turismen.
Utifrån kommunens övergripande målsättningar
motiveras att området inte pekas ut som lämpligt
utvecklingsområde genom att delmålen Hållbar
infrastruktur och Resurseffektiv och klimatsmart
kommun inte kan uppnås. Utvecklingen av
Munkaskog motiveras genom delmålet Starkt
näringsliv och bevarandet av skogsområdet
motiveras genom delmålet Rekreation för

livskvalitet.

Norr om tätorten ligger ett område som består
av både skog och jordbruksmark. Delar av skogen
har höga naturvärden. Området går att ansluta till
befintlig vatten- och avloppsinfrastruktur samt
väginfrastruktur. Hökesån som delar av tätorten
har redan överbryggats genom vägar och gångoch cykelbanor och kräver därmed inga större
investeringar som nya tillfartsvägar, förutom
de nya gator som behöver byggas inom ett nytt
område. Avståndet från området till centrum och
stationsområdet är ett rimligt cykelavstånd, cirka

1,5 kilometer. För att ta bussen från Hjovägen är
avståndet från bostadsområdet mellan cirka 50
meter - 1 kilometer.
Området norr om tätorten föreslås därför som ett
strategiskt utredningsområde för bostadsutveckling,
men efter år 2040 eftersom andra markområden
prioriteras före. Det finns förutsättningar att
bygga vidare på befintlig infrastruktur och
möjliggöra ett hållbart resande. Området blir
en naturlig utbyggnad och adderas till befintliga
bostadsområden och integreras med resten av
tätorten. Mindre delar av skogen med höga
naturvärden tas i anspråk, likaså jordbruksmark.
Utifrån kommunens övergripande målsättningar
motiveras tätortsutvecklingen av området genom
delmålen Attraktiv boendemiljö och Hållbar

infrastruktur.

Väst om tätorten ligger ett jordbrukslandskap
med få bostäder. Området avgränsas i norr av
järnvägen och i öst av Hökesån som omfattas
av ett strandskydd på 100 meter. I området
finns ingen vatten- och avloppsinfrastruktur
som överbryggar Hökesån. På östra sidan om
Hökesån ligger OK Gränsen som är ett välbesökt
rekreationsområde med elljusspår. Området
har även höga naturvärden. I området föreslås
ingen utveckling eftersom det innebär stora
investeringar att bygga vidare på befintlig vattenoch avloppsinfrastruktur. Området är även svårt
att integrera med den befintliga tätorten eftersom
de barriärer som finns avgränsar området. En
byggnation av jordbrukslandskapet skulle hamna
långt ifrån centrum och inte integreras med resten
av tätorten eftersom OK Gränsen och Hökesån,
som kommunen anser viktiga att bevara, ligger
mellan den befintliga tätorten och landskapet.
Jordbrukslandskapet har inte tidigare tagits i
anspråk för tätortsutveckling och kommunen
är mån om att bevara det öppna landskapet och
möjliggöra för fortsatt jordbruk.
Utifrån kommunens övergripande målsättningar
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motiveras att området inte pekas ut som lämpligt
utvecklingsområde genom att delmålen Hållbar
infrastruktur och Resurseffektiv och klimatsmart
kommun inte kan uppnås. Delmålet Rekreation
för livskvalitet motiverar ett bevarande av
rekreationsområdena inom området.
Sydväst om tätorten ligger ett område som både
består av skog och jordbruksmark. Området är inte
utbyggt med infrastruktur för vatten – och avlopp.
Delar av området är kraftigt kuperat, bland annat
kring Domneberget. I norra delen av området
ligger OK-Gränsen som förutom höga rekreationsoch friluftsvärden även har höga naturvärden. I
området föreslås ingen tätortsutveckling eftersom
det kräver stora investeringar för att bygga vidare
på den befintliga infrastrukturen för vatten- och
avlopp samt väginfrastrukturen. En byggnation av
området skulle hamna långt ifrån centrum och inte
integreras med resten av tätorten eftersom OKGränsen, som kommunen anser är viktig att bevara,
ligger mellan den befintliga tätorten och området.
Att förse området med effektiv kollektivtrafik
bedöms även inte vara genomförbart.
Utifrån kommunens övergripande målsättningar
motiveras att området inte pekas ut som lämpligt
utvecklingsområde genom att delmålen Hållbar
infrastruktur och Resurseffektiv och klimatsmart
kommun inte kan uppnås. Delmålet Rekreation
för livskvalitet motiverar ett bevarande av
rekreationsområdena inom området.
Söder om tätorten finns ett område som både
består av skog och jordbruksmark. Delar av
skogsmarken har höga naturvärden varav delar
är naturreservat. Genom området, i nord-sydlig
riktning går Jönköpingsbanan (tåg) och länsväg
195. Sträckan är ett starkt pendlingsstråk, med
ungefär 4 000 resande per dygn. Majoriteten åker
från Habo till Jönköping. Pendlingsstråket är det
starkaste i Jönköpings län. Det finns potential att
utveckla både tåg- och busstrafiken. Området har
möjligheter att anslutas till befintlig infrastruktur
för vatten- och avlopp samt till vägnätet. Det finns
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möjlighet att utveckla de befintliga trafikplatserna
och busshållplatserna längs väg 195 i samband
med att väg 195 eventuellt utökas till en ”två plus
två väg”. Områdets södra del ligger i utkanten av
Habo och räknas som landsbygd men till Bankeryds
tätort är det ungefär 800-1 000 meter vilket gör
att området på ett tydligare sätt kan anslutas
till Bankeryds tätort. I detta område kommer
i dagsläget förfrågningar på avstyckningar för
enstaka bostadsbebyggelse. Området är även förlagt
med föreläggande från länsstyrelsen om att bygga
ut verksamhetsområdet för kommunalt vattenoch avlopp vilket gör att området blir än mer
eftertraktat att bo i. Området behöver samplaneras
med Jönköpings kommun vad det gäller vattenoch avlopp, gator, gång- och cykelbanor, grönytor,
barn- och äldreomsorg, bostäder samt arbetsplatser.
Hela området söder om Habo tätort och på båda
sidor om järnvägen föreslås som utredningsområde
för tätortsutveckling med verksamheter, bostäder
och service eftersom det går att bygga vidare på
den infrastruktur som finns samt att det finns
potential att utveckla de hållbara resorna genom
omstigningsplatser vid trafikplatserna längs väg 195
samt utveckla de cykelbanor som finns. Området
ligger både nära Habo tätort och Bankeryds tätort
vilket gör att stationslägena, kollektivtrafiken,
servicen och arbetsplatserna kan användas och
utvecklas. I området finns grönområden med
höga naturvärden och naturreservat som kan
bevaras för rekreationsområden och skapa
trevliga bostadsmiljöer, värna om den biologiska
mångfalden och bevara ekosystemtjänster.
Utifrån kommunens övergripande målsättningar
motiveras en utveckling av tätorten genom
delmålen Resurseffektiv och klimatsmart kommun,
Hållbar infrastruktur och Attraktiv boendemiljö.
Bevarandet grönområden motiveras utifrån målet
Rekreation för livskvalitet.

Intressekonflikter

Intressekonflikterna som finns kring Habo tätort
handlar främst om huruvida jordbruksmark eller
tätortsnära skog ska användas för den större
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tätortsutvecklingen. Enligt analysen ovan förslås
utvecklingen främst ske på jordbruksmark eftersom
den typen av mark ligger mest strategiskt till. Med
dessa markområden kan tätorten utvecklas genom
att befintlig infrastruktur används och utifrån
möjligheten att kunna integrera områdena med den
befintliga tätorten samt möjligheten att utveckla
hållbara resor. Områden med höga naturvärden
söder om tätorten bevaras och bilda sammanlänkade
gröna stråk som går genom utbyggnadsområdena.
På så vis bevaras rekreationsområden och skapar
trevliga gröna bostadsområden samt gynnar
biologisk mångfald och bevarar ekosystemtjänster.
Om all jordbruksmark kring tätorten i stället skulle
bevaras skulle tätortsnära skog, rekreationsområden
och naturområden med höga naturvärden
tas i anspråk. Det skulle vara svårare att få en
sammanhängande tätort där de nya bostadsområdena
integreras med den befintliga tätorten. Det skulle
även vara svårare att nyttja den infrastruktur som
redan finns samt svårare att förse de nya områdena
med kollektivtrafik. I och med att grönområden
som används för rekreation och friluftsliv istället
skulle bebyggas skulle dessa områden saknas.
Jordbruksmark får under vissa perioder av året inte
beträdas och kan inte användas för rekreation på
samma sätt som en skog. Jordbruksmark i direkt
anslutning till tätort och bostadsbebyggelse innebär
även restriktioner för jordbruket när det gäller till
exempel gödsel, damm, partiklar och buller.
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Utveckling

Bostäder och verksamheter
Enligt Habo kommuns befolkningsprognos
kommer Habo tätort att öka med 7 000 - 8 750
invånare fram till år 2040. Det innebär att det
i tätorten kommer att bo cirka 15 000 - 16 800
personer år 2040. Beräkningen bygger på en
befolkningsökning mellan 400 - 500 invånare per
år. Utifrån befolkningsprognosen bedöms att det
behövs mellan 2 800 – 3 500 bostäder i tätorten
för att täcka behovet. I dagsläget finns pågående
och kommande detaljplaner som medger en
bostadsbyggnation om 1 300-1 700 bostäder. Det
innebär att mark för ytterligare byggnation av cirka
1 800 bostäder behöver planläggas för att täcka
det totala bostadsbehovet om 3 500 bostäder.
Kommunen bedömer att cirka 150 hektar mark
med en exploateringsgrad om minst 12 bostäder
per hektar behövs för att klara bostadsutbyggnaden
till år 2040 (läs mer i kapitel 4, bostadsförsörjning).
I översiktsplanen har totalt 150 hektar mark pekats
ut som lämpliga bostadsområden till och med år
2040. Marken som föreslås för bostadsutveckling
är till största del jordbruksmark och ägs av
privatpersoner.
Beroende på exploateringsgrad (täthet) inom
områdena genereras olika antal bostäder. En
exploatering om minst 12 bostäder per hektar
bedöms behövas för att marken ska kunna räcka
och för att skapa möjlighet för en tätare bebyggelse.
Inom denna beräkning ingår även mark för
barnomsorg, grönområden och infrastruktur.
Förutom nya markområden som föreslås tas i
anspråk, innebär även översiktsplanen att centrum
ska förtätas. Centrum har en låg bebyggelse och
flera stora markparkeringar. Bedömningen är att
200-300 bostäder i lägenhetsform kan byggas inom
området närmast centrum, cirka 600 meter från
stationen, utöver de som är planlagda eller på gång.
Förtätningsområden är inte markerade som ytor i
översiktsplanen. En högre förätningsgrad närmast
stationen är att eftersträva, om så är möjligt med
hänsyn till omgivande bebyggelse. Det innebär
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ett bra tillskott till underlaget för service samt
kollektivtrafik. Det finns ett positivt planbesked
för den södra delen av stationsområdet med
syftet att skapa en helhetsbild över södra delen av
stationsområdet och även möjlighet att skapa en
genomtänkt utformning utifrån kommunens behov
när det gäller resandet. Vidare finns ett behov av att
ta fram en plan för Habo centrum.
Inga definitiva markytor har pekats ut för
verksamheter i översiktsplanen. Däremot föreslås
att ett område söder om tätorten utreds i en
plan för att belysa möjligheterna att etablera
verksamheter, i samarbete med Jönköpings
kommun. I dagsläget har Habo kommun
verksamhetsmark att tillgå norr om tätorten, i
Tumbäcks verksamhetsområde. Men för att klara
framtidens behov av företagsetableringar föreslås
därför en utredning. För att klara avloppsreningen
för en framtida befolkningsökning föreslås att mark
i nordöstra delen av tätorten avsätts som plats för
ett eventuellt nytt reningsverk.

Infrastruktur och kollektivtrafik

Översiktsplanen förutsätter att kommunen
fortsätter att arbeta med att förbättra
kollektivtrafiken och öka viljan hos invånarna att
nyttja den, vilket innebär att kommunen måsta ha
täta dialoger med Jönköpings länstrafik. I nuläget
saknas kollektivtrafik för alla bostadsområden som
ligger väster om järnvägen förutom Mölekullen.
En förutsättning för en hållbar tätortsutveckling är
att kollektivtrafiken utvecklas och att fler invånare
nyttjar den.
De föreslagna ytorna för bostäder ligger väl
avgränsade och går att angöra till befintlig
infrastruktur. Utifrån tågstationen så har de
föreslagna utbyggnadsområdena ungefär 1,5- 2
kilometer till tågstationen, vilket bedöms som
ett rimligt avstånd att cykla men inte att gå.
Däremot har delar av den befintliga tätorten
samt utbyggnadsområden som föreslås söder om
järnvägen ingen god tillgång till buss, upp till 2
kilometer har boende till närmsta busshållplats.
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Avstånd kollektivtrafik

Kommunen bedömer att 1,5 - 2 kilometer är ett
rimligt avstånd att cykla till en tågstation men
busshållplatserna behöver finnas närmare bostaden
än 2 kilometer. I Habo kommun är bilåkande
norm och det behövs insatser från flera håll för
att öka andelen resor med kollektivtrafik. Dels
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behövs beteendepåverkan, sammanlänkade och
gena cykelvägar och möjlighet att på ett tryggt
sätt förvara sin cykel på, samt även uppdaterade
busslinjer med busshållplatser som stannar där flest
personer pendlar. Utredningar som belyser behovet
och konsekvenserna av en förbättrad kollektivtrafik
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kan behöva tas fram. Exempelvis möjligheten att
utforma Övre och Nedre Kammabacken samt att
öppna upp järnvägsundergången vid Fiskebäcks
naturreservat för att möjliggöra för busstrafik.
För att möjliggöra ny bebyggelse behöver nya
väganslutningar byggas. Särskilt att nämna är
en ny vägdragning som föreslås i förlängningen
Skyttevägen som ansluts till Blåklintsgatan. För
att tillgängliggöra området kring Munkaskog
kursgård föreslås en ny vägkoppling i anslutning till
Sjogarpsleden, samt en gång- och cykelförbindelse
över väg 195 i höjd med Alléskolan.

Friluftsliv och gröna strukturer
Översiktsplanen innebär att grönområden och
gröna stråk bevaras och utvecklas. För att ta
fram de föreslagna gröna stråken som visas i
översiktsplanen har underlag som visar områden
med höga naturvärden, nyckelbiotoper, befintliga
naturreservat eller tidigare utpekade gröna stråk
använts. I översiktsplanen pekas gröna områden
och stråk ut med avsikt att dessa ska bevaras
och utvecklas, då skapas en sammanlänkande
grönstruktur. Det ger invånarna attraktiva
rekreationsområden, trevliga boendemiljöer,
gynnar den biologiska mångfalden samt bidrar till
klimatanpassningen genom dess ekosystemtjänster.
Grönytan bakom vårdcentralen är en av dem
som har stor potential att utvecklas till en
gemensamhetsyta för invånarna. Grönområdet
ligger centralt, i närheten finns parkeringsplatser,
grönytan är väl tilltagen och det finns goda
möjligheter för att skapa en mötesplats för alla
åldrar då ett äldreboende ligger bredvid parken.
Tillgängligheten till Vättern förbättras för
invånarna och nya mötesplatser skapas. Särskilt
lyfts området kring Munkaskog kursgård fram som
en möjlighet att utveckla för fritidsändamål och
turism. Skogsområden norr om kursgården bevaras
som rekreationsområde på grund av dess höga
naturvärden och läge utmed Vättern. Området
ligger i närheten av tätorten och skulle kunna
utvecklas till ett än mer attraktivt rekreationsområde

som tillgängliggör Vättern för invånare och
besökare. Cykel- och vandringsleder föreslås
som kopplar samman områden. Möjligheten
att som gående och cyklist ta sig utmed Vättern
från Domsand vidare norrut förbättras. Även
möjligheten att ta sig ut till Munkaskog förbättras
genom en ny gång- och cykelförbindelse över/
under väg 195.

Utredningsområde
För att klarlägga möjligheterna för en utbyggnad
av Habo tätort vidare söderut föreslås ett
utredningsområde för bostäder och verksamheter.
Kommunen är positiv till att området utvecklas
men det bör ske kontrollerat så att problem i
framtiden kan undvikas. För att klara Habo tätorts
framtida behov av verksamhetsmark föreslås
att lämpliga ytor för detta utreds i en specifik
plan. Eftersom området söderut gränsar till
Jönköpings kommun och då även till Bankeryds
industriområde, Backamo, krävs det ett samarbete
kommunerna emellan. I samband med att mark
för verksamheter utreds föreslås även att mark
för bostadsbyggnation utreds kring byarna Eket,
Österlid, Ebbarp med flera. Detta med anledning
av att kommunen bedömer att området är attraktivt
som bostadsområde. Det finns i dagsläget en
efterfrågan på att bosätta sig i området. Kommunen
får förfrågningar på att stycka av enstaka fastigheter
för bostadsbyggande. Kommunen har även ett
föreläggande från länsstyrelsen om att anlägga
kommunalt vatten- och avlopp för att försörja
de befintliga bostäderna i området, vilket ökar
attraktiviteten för området än mer.
För att klargöra möjligheterna för ytterligare
bostadsbyggnation och dimensionering av vattenoch avloppsledningar och tekniska system behöver
kommunen få en helhetsbild för området. Eftersom
området ligger i direkt anslutning till Jönköpings
kommun och Bankeryds tätort, krävs det ett
samarbete som också kan belysa möjligheterna till
samordning av till exempel teknisk försörjning,
utbyggnad av gång- och cykelbanor och vägar.
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Beskrivning och utgångspunkter
Utredningsområdet ligger söder om Habo tätort,
på båda sidor om Jönköpingsbanan och mellan
Jönköpingsbanan och länsväg 195. Området
sträcker sig ner till kommungränsen i söder, mot
Bankeryd. Från områdets södra del är det ungefär
1 kilometer till Bankeryds tätort. I områdets östra
och södra del avgränsas området av Domneån
som är försedd med strandskydd på 100 meter.
I väster avgränsas området av natur- och
jordbruksmark och i norr av Habo tätort genom
området Fiskebäck och naturreservatet. Området
räknas som landsbygd, det finns en del gårdar
med tillhörande ekonomibyggnader, samt cirka
100 bostadshus. Stora delar av området består av
jordbruksmark som idag brukas men består även
av en del skogsmark. Marken ägs till störst del av
privata markägare.
Omvandlingen av området bedöms vara helt
beroende av att länsväg 195 görs om till en ”två
plus två väg” och att trafikplatserna vid Fiskebäck
och Domsand byggs om för att klara en ökad
trafikmängd. För att försörja området behöver
lägen för interna gator som går parallellt med väg
195 studeras, med syfte att kopplas samman med de
båda trafikplatserna. Vägarna som finns i området
är smala och går på vissa platser precis utmed
huskropparna. Vid en utbyggnad av området, som
innebär en komplettering med fler bostadshus,
behöver nya vägar dras genom området för att
länka samman områden, klara en ökad trafikmängd
och för att klara trafiksäkerheten. Södra området
delas av genom Jönköpingsbanans dragning. En
utredning bör därför också belysa möjligheten
att bredda befintliga vägar utmed järnvägen,
likaså den befintliga järnvägsundergången för att
koppla samman delområden. I den södra delen av
området har det funnits en gång- och cykelpassage
i markplan över järnvägsspåret. Den är i dagsläget
stängd. Vid en framtida utveckling av området
som innebär en komplettering med fler bostäder
är det nödvändigt med en gång- och cykelbro eller
tunnel så att invånarna kan ta sig mellan de olika
bostadsområdena och vidare till Bankeryd.

Vid trafikplatserna bör en omstigningsplats
finnas där olika trafikslag möts så som buss,
cykel, bil, fotgängare och där möjligheten finns
att byta färdmedel för den fortsatta resan.
Omstigningsplatsen bör ha pendlarparkering,
busshållplats och säkra cykelparkeringar. Dessa
åtgärder kräver dialog och samarbete med både
Trafikverket och Jönköpings länstrafik. När
området planeras är det viktigt att en zon längsmed
järnvägen sparas för att det ska finns möjlighet
att i framtiden bygga ut järnvägen med ytterligare
ett spår. Vidare bör även områdets utformning ta
höjd för detta med tanke på skyddsavstånd och
bullerproblematik.
Utredningen ska belysa förutsättningarna för
utveckling av ett nytt verksamhetsområde, som
ligger strategiskt till utmed väg 195 och som kan
kopplas samman med industriområdet Backamo
i Bankeryd. Placeringen av verksamhetsområdet
möjliggör för lokala företag i Bankeryd och
Habo att kunna stanna kvar på orten och bedriva
sin verksamhet, vilket skapar arbetstillfällen.
Placeringen är även strategisk utifrån
transportbehov då det finns kopplingar till väg
40 och E4:an. Området föreslås även utredas för
bostadsutveckling där invånarna kommer bo mitt
emellan Habo och Bankeryds tätorter, med ungefär
3 kilometer till service så som skola, matbutiker,
vårdcentral, arbetsplatser, fritidsaktiviteter och
tågstationer som kan ta dem vidare till Göteborg,
Falköping, Skövde, Nässjö, Värnamo med flera.
Det är viktigt att området länkas samman med
närliggande bostadsområden både i kommunen och
i Bankeryd, genom effektiva gång- och cykelvägar
så att invånarna kan ta sig till tåg- och busstationer
samt andra viktiga målpunkter.
I översiktsplanen pekas gröna stråk ut med
avsikt att dessa ska bevaras för att skapa en
sammanlänkande grönstruktur som kan fungera
som rekreationsområde för invånarna och skapa
trevliga boendemiljöer, gynna den biologiska
mångfalden samt bidra till klimatanpassningen
genom dess ekosystemtjänster. Detta är också
aspekter som ska finnas med i en utredning för
området.
ÖVERSIKTSPLAN HABO KOMMUN

168

Riktlinjer
• Kommunen ska ha en planberedskap för tätorten som möjliggör bostadsbyggnation i enlighet med befolkningsprognosen.
• Kommunen ska ha planberedskap för att möjliggöra för verksamhetsetableringar.
• Den bostadsbebyggelse som planläggs ska komplettera den befintliga när det gäller upplåtelseform och typ,
samt styras av efterfrågan och behov.
• En plan med syfte att belysa utvecklingen av centrum ska tas fram.
• Kommunen är positiv till förtätning av centrum för att möjliggöra fler bostäder som stärker underlaget till
service.
• Behovet av markparkeringar i centrum ska utredas med syfte att möjliggöra för fler bostäder och arbetsplatser
och affärslokaler.
• Inom en radie om 600 meter från tågstationen är kommunen positiv till förtätning av bostäder. Högre exploateringsgrad ska eftersträvas närmast stationen för att öka underlaget till kollektivtrafiken.
• Nya bostadsområden och verksamhetsområden ska ha tillgång till busshållplats inom ett avstånd av 300 – 400
meter.
• Alla bostadsområden i tätorten ska kopplas samman med varandra och med centrum genom ett finmaskigt
cykelnät för att främja resor med cykel.
• Utpekade gröna och blåa stråk samt områden ska prioriteras framför annan användning eller intresse.
• Utpekade gröna stråk och områden ska respekteras i kommande exploatering, samt i de fall där det är möjligt,
säkerställas i efterföljande detaljplanering.
• Kommunen ska arbeta för att förstärka utpekade gröna stråk där behov finns genom plantering av olika slag.
• Kommunen ska arbeta för att öka kvaliteten på gräsytor och parker i tätorten genom att tillföra mer grönska,
varierad utformning och skapa mötesplatser.
• En genomsnittlig exploateringsgrad på minst 12 bostäder per hektar ska eftersträvas.
Utredningsområdet
• En fördjupad utredning för området ska tas fram där kommunen samarbetar med Jönköpings kommun, med
syfte att klarlägga förutsättningarna för verksamhetsetablering och bostadsbyggnation.
• Kommunen är restriktiv till utbyggnad inom utredningsområdet tills dess att förutsättningarna har klarlagts.
Ingen byggnation eller annan förändring av mark får ske om det försvårar en framtida utbyggnad.
• Utredningen ska belysa viktiga gröna stråk och områden och hur de kan bevaras och utvecklas.
• Utredningen ska redovisa en framtida utformning av väg 195 och dess trafikplatser med utgångspunkt i tillgänglig kollektivtrafik, trafiksäkerhet och kapacitet.
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Utbyggnad efter år 2040
Översiktsplanen som redovisas sträcker sig till år
2040. I arbetet med översiktsplanen har det dock
även framkommit ett behov av att redovisa en
ännu mer långsiktig strategisk utveckling, med en
tidshorisont efter år 2040. Detta för att redovisa
hur översiktsplanen hänger ihop med ett ännu mer
strategiskt tänk och dels för att belysa de förslag
som finns med i den fördjupade översiktsplanen
för Habo tätort (2011). En framtida möjlighet
till utveckling redovisas som måste föregås av
studier och fördjupningar, samt är beroende av
stora infrastrukturprojekt och samverkan med
Trafikverket och Jönköpings kommun. Det rör
sig om två områden, ett i norr och ett i sydväst.
För framtiden är dessa markområden intressanta
och redovisas därför som en möjlighet. Syftet
att redovisa dessa markområden är att tydliggöra
kopplingar med översiktsplanen och befintliga
strukturer. Då tydliggörs vilka möjligheter det
finns för en utveckling av tätorten som kan vara
ett underlag till beslut om markanvändning. En
viktig aspekt att framföra är att kommunen äger
en väldigt liten del av den mark som bedöms
vara lämplig för en tätortsutveckling. Beroende
på enskilda markägares intressen och vilja, krävs
det att översiktsplanen redovisar olika alternativa
utvecklingsmöjligheter i syfte att kunna hantera
olika scenarier.
Det finns ett tryck på att omvandla mark söder
om tätorten ner till Jönköpings kommungräns.
Det är markområden som ingår i översiktsplanen
som ska utvecklas först. I utredningsområdet och
i de strategiska områdena kan en viss utveckling
ske, till exempelvis enstaka bostadsbebyggelse,
men bör föregås av utredningar som klarlägger
förutsättningarna för en utveckling. Därför bör
kommunen vara restriktiv med förändringar som
kan försvåra en framtida struktur.

kräver nya vägdragningar som kopplas ihop med
Hjovägen samt att Kyrkerydsvägen breddas och
anpassas till områdets behov. I Kyrkeryd som ligger
precis söder om området finns en busshållplats.
Området går att integrera väl med den befintliga
tätorten genom att länka samman befintliga
gång- och cykelvägar och gator med den nya
delen. Från områdets norra del är det ungefär 1,5
kilometer till Habo centrum. Marken består av både
jordbruksmark och skogsmak, där delar av skogen
har höga naturvärden. Marken är privatägd och det
innebär att kommunen behöver föra en strategisk
markpolitik och ha dialog med markägarna för att
kunna genomföra en utveckling. Att utreda området
för byggnation bedöms inte vara aktuellt inom
översiktsplanens tidshorisont.
Området som ligger söder om Habo tätort, på
den västra sidan av järnvägen, består mestadels
av jordbruksmark men även av en del skogsmark.
I området finns 10-15 bostadshus varav någon
gård med ekonomibyggnader. Den befintliga
jordbruksmarken brukas i dagsläget. Området
ligger på en höjd med utsikt över Vättern. Området
bedöms vara beroende av att en ny väg anläggs
från Bränninge och vidare till trafikplats Domsand,
vilket i sin tur kräver att järnvägsundergången
vid Österlid breddas. Marken består mestadels av
jordbruksmark som ägs av privata markägare. Att
utreda området för byggnation bedöms inte vara
aktuellt inom översiktsplanens tidshorisont.

Området som ligger norr om tätorten, i
anslutning till Kyrkeryd är ett område som på
sikt och i framtiden bedöms vara lämpligt för
tätortsutbyggnad. En utveckling av området
ÖVERSIKTSPLAN HABO KOMMUN
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Förslag:
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Västerkärr
Områdesbeskrivning
Västerkärr ligger i kommunens västra del, precis vid
sjön Stråken och angränsar till Mullsjö kommun.
Landskapet kring Västerkärr är svagt kuperat men
dramatiska branter förekommer i övergången mellan
höga partier och dalar. Skogen dominerar och består
av tall och gran med inslag av bland annat björk och
asp. Bebyggelselägen har lång historisk kontinuitet.
Nordöst om orten går riksväg 26/47. Vägen är
försedd med ett utökat bebyggelseförbud på
50 meter på var sida om vägen, vilket det även
fortsättningsvis kommer att vara när vägen dras
om. Det pågår ett arbete med omdragning av vägen
och vägen utformas med dubbla körfält i båda
riktningarna. Omdragningen innebär att vägen
förskjuts öster om Västerkär, mellan cirka 200 meter
och 500 meter. Västerkärr slipper därmed den tunga
trafiken som gått genom orten. Det medför effekter
så som minskade bullernivåer.

Riksintressen och andra
värdefulla områden
Ett stort område som börjar strax norr om Västerkärr och som sträcker sig söderut längs Stråken är
utpekat som riksintresse för naturvård av Naturvårdsverket. Ett mindre område söder om tätorten är
utpekat av skogsstyrelsen som nyckelbiotop. Utöver
det finns det enstaka skyddsvärda träd i tätorten.
Strandskyddet utmed sjön Stråken har varit 200
meter men länsstyrelsen har omprövat strandskyddet
och minskat det till 100 meter vid tätorten.
Västerkärrs gård med byggnader på båda sidor om
väg 47/48 är av kulturhistoriskt intresse. Byggnadsbeståndet utgörs av åtta byggnader från 1800-talet.
Huvudbyggnaden är daterad till 1807. Ekonomibyggnaderna är minst förändrade. Västerkärrs gård fungerade som gästgiveri fram till 1906 och som skjutstation till 1916. Under en period på 1700-talet fanns
inom fastigheten en tingsplats med egen galgbacke.
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Öster om stallbyggnaden finns rester av en gammal
vägsträckning. Gårdens kulturhistoriska värde bör
beaktas vid planering av utbyggnadsområden.

Befolkning, bostäder,
service och arbetsplatser
I Västerkärr bor det cirka 150 invånare (2018).
Bostadsbebyggelsen består av ungefär 60 småhus,
främst friliggande villor men också en del fritidsbebyggelse. Många av husen byggdes på 70-talet,
samtidigt som det finns avstyckningsplaner från
sent 30-tal. Många av husen har bytt ägare under
2000-talet, vilket tyder på att det finns en efterfrågan av att bosätta sig på orten. Storleken och
karaktären på husen varierar, vilket ger ett brokigt
helhetsintryck. I nuläget finns det ett fåtal tomter som är detaljplanelagda för bostäder men inte
byggda.
Barnomsorg och skolgång tillgodoses genom
Mullsjö kommun. Kollektivtrafiken ombesörjs av
Jönköpings länstrafik. I Västerkärr stannar buss 116
som kör mellan Jönköping, Mullsjö och Habo, vilket kommer att förändras när vägombyggnationen
är klar. Från Västerkärr till Mullsjö station är det
ungefär tre kilometer. Från Mullsjö station går tåget
till Jönköping som tar 25 minuter, Göteborg på 1
timme och 40 minuter samt Skövde på 40 minuter
och Falköping på 20 minuter.
Stora delar av marken närmast stråken i Västerkärr
ägs av privatpersoner, vilket gör att tillgängligheten till Stråken är begränsad för allmänheten. Det
finns en markremsa som ägs av kommunen i norra
delen av orten som tillgängliggör Stråken. En markremsa i södra delen av orten är också tillgänglig
för allmänheten. Där finns en iläggningsplats för
båtar med brygga samt en grillplats och bord. På
orten finns det ingen gemensam lekplats. Gilgeryd
friluftsområde ligger 1,5 km från Västerkärr likaså
en camping med minigolfbana och badplats vid
Stråken. I norra delen av Västerkärr finns en gångoch cykelväg som går till Mullsjö centrum samt till
Mullsjö Camping.
I Västerkärr finns ett tiotal företag registrerade men
det är inte verksamma i Västerkärr i den mening att
de har lokaler där.
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Teknisk service
De flesta fastigheterna i Västerkärr är anslutna
till det kommunala vatten- och avloppsnätet.
Vatten och avlopp är anslutet till Mullsjö kommun
via tryckledning. Området är tätt bebyggt och
dagvatten ska omhändertas lokalt, så kalld LOD
(lokalt omhändertagande av dagvatten).

Utveckling
Kommunen är positiv till att det finns möjlighet för
orten att växa. Närheten till Mullsjö kommun gör
att det finns ett intresse av att samarbeta med Mullsjö om utvecklingen av Västerkärr och områden
vid kommungränsen i Mullsjö. Förskjutningen av
väg 26/47 och det minskade strandskyddet skapar
nya och intressanta förutsättningar för utvecklingen
av orten. Västerkärrs läge nära Mullsjö där service,
arbetsplatser och kollektivtrafik finns samt Västerkärrs läge utmed Stråken med dess fina omgivande natur och förändrade förutsättningar gör att
Västerkärr har potential att utvecklas till en attraktiv
ort att bo på. Omdragningen av väg 26/47 gör att
bussarna troligtvis inte kommer stanna på den gamla vägen som passerar Västerkärr, vilket innebär att
invånarna kommer få en bit att ta sig för att kunna
åka kollektivt. Det är därför viktigt att kommunen
har en tät dialog med både Jönköpings länstrafik
och Trafikverket för att hitta en lösning så att invånarna i Västerkärr kan ta sig till en busshållplats på
ett tryggt sätt och att de även i fortsättningen kan
nyttja kollektivtrafiken. I översiktsplanen föreslås
områden för bostadsutveckling söder om Västerkärr i direkt anslutning till tätorten. Vidare föreslås
utveckling nordväst om Västerkärr. Kommunen
behöver ha planberedskap för att vid behov kunna
etablera en förskola. Vidare behöver kommunen se
över möjligheten att utveckla en gemensamhetsyta
för invånarna, exempelvis en lekplats. I nordvästra delen av tätorten föreslås ett mindre område
för verksamheter som troligen kommer att synas
från den nya vägdragningen av väg 26/47. Vid en
framtida planläggning av områdena är det viktigt
att Habo kommun har en tät dialog och samarbetar med Mullsjö kommun. I en grov bedömning
uppskattas områdena för bostäder rymma ungefär
50 tomter för villabebyggelse.
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Riktlinjer
• Kommunen är positiv till utveckling av Västerkärr och ska ha planberedskap för att klara en utveckling.
• Habo kommun ska samarbeta med Mullsjö kommun och utveckla orten. En gemensam utredning bör tas fram
som belyser utvecklingen. En ny utredning ersätter då den befintliga fördjupade översiktsplanen för Västerkärr
och närliggande områden i Mullsjö kommun.
• Kommunen ska i samarbete med Trafikverket och Jönköpings länstrafik arbeta för att utveckla omstigningsplatser vid trafikplatserna utmed väg 26/47, utrustade med till exempel trafiksäkra och väderskyddade hållplatser,
tillgång till säkra cykelparkeringar och möjlighet att parkera bilen.
• Kommunen ska arbeta för att det finns trafiksäkra gång- och cykelvägar till omstigningsplatser och till viktiga
målpunkter.

Utveckling - Västerkärr
Teckenförklaring
Kommungräns

26/47

Förslag:
Gröna Stråk
Verksamhetsyta
Bostadsområden
Befintligt:
Cykelväg
Väg
Upphävt strandskydd
Närrekreation
Detaljplan för bostäder
Strandskydd
Tätort
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1. Inledning
Vad är hållbarhet?
Hållbar utveckling är ett begrepp som ofta används
för att peka ut en önskvärd samhällsutveckling.
Den vanligaste definitionen kommer från
Brundtlandkomissionens rapport ”Vår
gemensamma framtid” som publicerades 1987.
Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens
behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter
att tillgodose sina behov.
Det innehåller två grundläggande koncept:
behov, och speciellt de grundläggande behoven hos världens
fattiga för vilka prioritet ska ges, ochde begränsningar
av ekosystemens möjligheter att tillgodose nuvarande och
framtida behov som också bestäms av teknologi och social
organisation.

Ekonomisk hållbarhet
Det finns flera definitioner på ekonomisk
hållbarhet. Skillnaderna mellan två av dessa har sin
grund i att man använt olika hållbarhetsmodeller
som utgångspunkt. I den första av dessa två
definitioner förstås ekonomisk hållbarhet som en
ekonomisk utveckling som inte medför negativa
konsekvenser för den ekologiska eller sociala
hållbarheten. En ökning av ekonomiskt kapital
får alltså inte ske på bekostnad av en minskning i
naturkapital eller socialt kapital.
I den andra definitionen likställs ekonomisk
hållbarhet med ekonomisk tillväxt, vilken anses vara
hållbar så länge den totala mängden kapital ökar.
Ett ökat ekonomiskt kapital kan därmed tillåtas
att ske på bekostnad av en minskning av andra
tillgångar i form av naturresurser, ekosystemtjänster
eller välfärd.

Hållbar utveckling brukar delas in i tre dimensioner:

Ekologisk hållbarhet
Ekologisk hållbarhet innefattar allt som har med
jordens ekosystem att göra. Detta innefattar bland
annat klimatsystemens stabilitet, luft-, land- och
vattenkvalitet, landanvändning och jorderosion,
biodiversitet och ekosystemtjänster. Produktion
av varor och tjänster får inte kompromissa med
ekosystemens bärförmåga, dvs. naturen måste
hinna återskapa uttagna resurser. I ekologisk
hållbarhet inkluderas ibland människors hälsa om
den påverkas av den yttre miljön som till exempel
föroreningar och buller.

Social hållbarhet
Den sociala hållbarhetsdimensionen handlar
till stor del om välbefinnande, rättvisa, makt,
rättigheter och individens behov. Vissa av dessa
kan kvantifieras och andra är mer kvalitativa. Båda
delar samspelar för att tillsammans spänna över den
sociala dimensionen av hållbarhet. Vad det innebär
i praktiken varierar dock beroende på vilken
sammanhang man befinner sig i.

Hållbarhetsbedömningens
syfte och mål
En översiktsplan bedöms enligt miljöbalken
alltid innebära en betydande miljöpåverkan
vilket medför att en miljökonsekvensbeskrivning
(MKB) ska upprättas. Syftet med en
miljökonsekvensbeskrivning är att identifiera och
beskriva de direkta och indirekta effekterna som
en planerad verksamhet eller åtgärd kan medföra
dels på människor, djur, växter, mark, vatten,
luft, klimat, landskap och kulturmiljö, dels på
hushållning med mark och vatten, och dels på
annan hushållning med material, råvaror och energi.
Habo kommun har valt att utvidga den lagstadgade
miljökonsekvensbeskrivningen till att omfatta
samtliga dimensioner av en hållbar utveckling och
att sammanställa detta i en hållbarhetsbedömning.
Syftet med hållbarhetsbedömningen är att
utvärdera översiktsplanens eventuella inverkan på
miljö, människors hälsa, sociala samt ekonomiska
aspekter. Ambitionen har varit att de samlade
konsekvenserna av planen har fått en lämplig
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Läsanvisning
Denna hållbarhetsbedömning är uppdelad i en
allmän del (inledning) samt ett kapitel vardera
för bedömning av konsekvenser för de tre
dimensionerna av hållbarhet.

Kulturmiljö
Rekreation och friluftsliv

Ekologiska aspekter

behandling i planarbetet och tillåtits påverka
planens utformning. I hållbarhetsbedömningen
identifieras, beskrivs och bedöms de direkta och
indirekta effekter som översiktsplanen kan medföra.
Bedömningen av ekologisk hållbarhet motsvarar en
miljökonsekvensbeskrivning.

Klimat och energi

Folkhälsa
Barnperspektiv

Sociala
aspekter

Bostadsförsörjning
Arbete
Tillgänglighet
Jämställdhet, jämlikhet & integration
Rekreationsmiljöer

Saklig avgränsning

Störningar & risker

Ekonomiska aspekter

Konsekvenserna av översiktsplanen behandlas
och analyseras utifrån de ställningstaganden och
de inriktningar som anges i planförslaget. Planens
inriktningar och ställningstagande bedöms ur
ett hållbarhetsperspektiv för att analysera dess
konsekvenser i det ekologiska, sociala respektive
ekonomiska perspektivet. Konsekvenserna

Markanvändning

Miljö, hälsa och säkerhet

Avgränsningar

Avgränsning i sak innefattar en identifiering av de
hållbarhetsaspekter och intressen som behöver
utredas för att kunna identifiera viktiga effekter och
konsekvenser.

Vatten

Trafik och infrastruktur

De förutsättningar och beskrivningar av allmänna
intressen som ligger till grund för bedömningarna
redovisas detaljerat i kap 3 i Översiktsplan 2040. I
hållbarhetsbedömningen redogörs endast kortfattat
och i punktform vad planförslaget föreslår
tillsammans med en bedömning av konsekvenser.

Enligt 6 kap. miljöbalken ska en beskrivning göras
av den betydande miljöpåverkan som kan antas
uppkomma av planen. En konsekvensbedömning
behöver en avgränsning för att inte bli för
omfattande. Avgränsning har gjorts i tid, rum och
sak. Analysen är av övergripande karaktär och
avser huvudsakligen att fånga de stora dragen av de
konsekvenser planförslaget kan medföra.

Naturmiljö

Investeringar i allmänna intressen
Markköp
Demografi i balans
Resurseffektivitet
Investeringar i utredningar & planarbete

Tabell: Relevanta hållbarhetsaspekter

7

behandlas på övergripande nivå eftersom
en översiktsplan sätter upp riktlinjer för den
framtida samhällsutvecklingen och endast ger
förutsättningar för exploatering. Prövning av
enskilda verksamheter som kan vara miljöstörande
prövas i särskild ordning enligt miljöbalken.
Utformning och lokalisering av byggnader och
andra element hanteras vanligen i detaljplanering
och bygglovsprövning.
En saklig avgränsning har gjorts inom de tre
fundamentala dimensionerna där samspelet
och balansen dimensionerna emellan utgöra
plattformen för en hållbar samhällsutveckling.
Nedan presenteras de faktorer och aspekter inom
de olika dimensionerna som inkluderas i denna
hållbarhetsbedömning.

Tidsmässig avgränsning
Översiktsplanens tidshorisont sträcker
sig till år 2040. Översiktsplanen ska dock
aktualitetsprövas varje mandatperiod (var fjärde
år). Hållbarhetsbedömningen följer planförslagets
tidsmässiga avgränsning.

Geografisk avgränsning
Planområdet följer av naturliga skäl kommunens
gräns även om vissa frågor är av sådan karaktär
att de kan behöva beaktas utifrån eller utanför den
egna kommungränsen.

Metodik
Planförslaget har bedömts både med avseende
på positiva och negativa konsekvenser enligt
nedanstående skala. Skalan av konsekvenser
relaterar till det värde som berörs, men också till
miljöpåverkans relation till miljökvalitetsnormer,
nationella rikt- och gränsvärde och miljömål.

Nulägesbeskrivning
Bebyggelse och infrastruktur
Habo kommun ligger i den nordvästra delen av

Jönköpings län. Kommunen är 32 849 hektar stor,
varav 22 193 hektar utgörs av skog och 4 770
hektar av jordbruksmark. Resterande 5 886 hektar
utgörs av bland annat sjöar och vattendrag, tätorter
och vägar. Kommunen är belägen ca 2 mil norr om
Jönköping, som är länets huvudort. Angränsande
kommuner är Jönköping, Mullsjö, Tidaholm och
Hjo. Kommunen och främst Habo tätort har
goda förbindelser söderut via järnväg och länsväg
195, men också genom goda cykelmöjligheter.
Kommunen har idag ca 11 500 invånare. Av
dessa är ca 6 500 bosatta i Habo tätort. Övriga
tätorter inom kommunen är Fagerhult, Baskarp,
Brandstorp, Furusjö och Västerkärr. Under
de senaste 10 åren har kommunen vuxit med
15 procent. Byggnation som skett mellan år
2011-2016 inom kommunen har till 80 % skett
inom huvudorten Habo tätort, 17 % byggs på
landsbygden och resterande 3 % i de övriga
tätorterna.
Habo kommun har tecknat avtal med
Sverigeförhandlingen där kommunen avser att
bygga 1 500 bostäder t.o.m. år 2035, vilket ger
ca 3 100 nya kommuninvånare. Hur tätorten
utvecklas kommer att påverka resterande delar av
kommunen, men också angränsande kommuner,
såsom Jönköpings kommun när det gäller ökad
trafik.
När det gäller bebyggelsen inom kommunen finns
det ett område som är markerat som riksintresse
för kulturmiljövård (3 kap 6 § miljöbalken), och det
är Habo kyrkby. I Habo tätort finns ett behov av
en byggnadsinventering för att skydda värdefulla
byggnader från att förvanskas.
Bebyggelsestrukturen i tätorten är en öppen
kvartersstruktur med många friliggande småhus,
även inne i de centrala delarna. Det finns ett
centrum med både kommersiell och offentlig
service. Bebyggelsen i Habo tätort är relativt
samlad, men upplevs ändå till sin struktur som
uppdelad och fragmenterad, genom en gles
byggnadsstruktur, stora öppna ytor och stora
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Konsekvenser

Hälsa, miljö och
säkerhet samt vatten

Övriga
hållbarhetsaspekter

Betydande förbättrande
påverkan på riksobjekt eller
regionalt värdefulla objekt.

Bidrar tydligt till att förbättra
nuvarande överskridna MKN, riktoch gränsvärden.

Bidrar tydligt till att utveckla
hållbarhetsprestanda för
regionen eller nationen i någon
aspekt, eller för kommunen i flera
betydande aspekter.

Begränsad positiv påverkan
på riksobjekt eller värden
av regionalt intresse, eller
betydande positiv påverkan på
värden av kommunalt intresse.

Bidrar till att förbättra nuvarande
överskridna MKN, rikt- och
gränsvärden.

Bidrar tydligt till att utveckla
hållbarhetsprestanda för
kommunen i någon betydande
aspekt, eller för stadsdelen eller
kommundelen i flera betydande
aspekter.

Liten positiv påverkan på
riksobjekt eller värden av regionalt
intresse eller begränsad påverkan
på värden av kommunalt intresse
eller omfattande påverkan på
större lokala värden.

Förbättrar delvis nationella MKN,
rikt- eller gränsvärden.

Bidrar tydligt till utveckling
av hållbarhetsprestanda för
stadsdelen eller kommundelen i
någon betydande aspekt, eller för
stadsdelen eller kommundelen i
mindre betydande aspekter.

Liten positiv påverkan på värden
av kommunalt intresse, eller
mindre konsekvenser för lokala
värden.

Uppfyller MKN och nationella
rikt- och gränsvärden, men kan
på ett icke betydelsefullt sätt
förbättra aspekter av dessa.

Bidrar i någon mån till utveckling
av hållbarhetsprestanda för
stadsdelen, kommundelen eller
helt lokalt.

Inga påvisbara effekter eller
konsekvenser som saknar
betydelse för de kända värdena.

Inga påvisbara effekter eller
konsekvenser som saknar
betydelse för de kända värdena.

Inga påvisbara e ffekter
eller konsekvenser som
saknar betydelse för
hållbarhetsprestandan.

Små negativa
konsekvenser

Liten negativ påverkan på värden
av kommunalt intresse, eller
mindre konsekvenser för lokala
värden.

Uppfyller MKN och nationella
rikt- och gränsvärden, men kan
på ett icke betydelsefullt sätt
motverka aspekter av dessa.

Försämrar i någon mån
hållbarhetsprestanda i
stadsdelen, kommundelen eller
helt lokalt.

Märkbara negativa
konsekvenser

Liten negativ påverkan på
riksobjekt eller värden av regionalt
intresse eller begränsad påverkan
på värden av kommunalt intresse
eller omfattande påverkan på
störra lokala värden.

Uppfyler MKN, men inte i
alla dess aspekter. Uppfyller
huvudsakligen nationella rikteller gränsvärden, men inte alla
dess delar eller avseenden.

Försämrar tydligt hållbarhetsprestanda för stadsdel eller
kommundel i någon betydande
aspekt, eller för stadsdelen
eller kommundelen i mindre
betydande aspekter.

Stora negativa
konsekvenser

Begränsad negativ påverkan
på riksobjekt eller värden av
regionalt intresse eller betydande
påverkan på värden av
kommunalt intresse.

Riskerar att överskrida
miljökvalitetsnormer eller
nationella rikt- eller gränsvärden
för miljö.

Försämrar tydligt hållbarhets
prestanda för kommunen i
någon betydande aspekt, eller
för stadsdelen eller betydande
aspekter.

Betydande negativ påverkan
på riksobjekt eller regionalt
värdefulla objekt.

Överskrider tydligt
miljökvalitetsnormer eller
nationella rikt- eller gränsvärden
för miljö.

Försämrar tydligt hållbarhetsprestanda för regionen eller
nationen i någon aspekt, eller
för kommunen i flera betydande
aspekter.

Mycket stora positiva
konsekvenser

Stora positiva
konsekvenser

Märkbara positiva
konsekvenser

Små positiva
konsekvenser

Inga eller obetydliga
konsekvenser

Mycket stora negativa
konsekvenser

Natur- och kulturmiljö,
friluftsliv och rekreation

Tabell: Bedömningsskala
ÖVERSIKTSPLAN HABO KOMMUN
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barriärer i form av väg och järnväg som delar
av samhället. Den norra delen av tätorten är
avskärmad från den övriga strukturen genom
naturreservatet Hökesån. I öster ligger sjön Vättern
som med ett strandskydd på 300 meter sätter
förutsättningarna för vidare utveckling av tätorten.
Dessa förutsättningar medför utmaningar för att
integrera stadsdelar och områden med varandra.
Järnvägen går genom tätorten och med stationsläget
nära centrum har invånarna tillgång till ett effektivt
kollektivtrafikstråk. Inom en radie på 1,5 km från
stationsläget täcks i stort sett all befintlig bebyggelse
in. Invånarna i Habo tätort har goda möjligheter att
nyttja spårbunden kollektivtrafik. Många bostäder
och verksamheter bedöms ligga inom såväl gångsom cykelavstånd till stationen. Stationsläget nära
centrum innebär också förtätningspotential vilket
också ger goda förutsättningar för att effektivt
nyttja befintlig infrastruktur och tekniska system.
Vissa delar av tätorten upplevs dock ligga långt
ifrån järnvägsstationen och busshållplatser och
därmed är viljan att nyttja kollektivtrafik en barriär
att överbrygga. Närheten till Jönköpings tätort,
dit det tar ca 15-20 min med bil, innebär att bilen
uppfattas vara det bekvämaste alternativet. Av
Habo kommuns ca 3 000 utpendlare, pendlar
ca 2 600 personer dagligen till Jönköping. Sker
dessa resor med bil påverkar de framförallt
stadsmiljön i Jönköping med ökade bullernivåer
och partikelutsläpp. I takt med att Habo växer
kan även Habo tätort påverkas negativt av ökade
bullernivåer och partikelutsläpp. Utmaningen ligger
i att öka andelen resor som sker med kollektivtrafik.
Inpendlingen är ca 1 360 personer.
Vägar och järnvägar är både en tillgång för
orten men även begränsande eftersom de skapar
utmaningar som är kopplade till frågor som
rör hälsa och säkerhet. Förtätningspotentialen i
centrala lägen och i stationsläget utgör en utmaning
med järnvägen som en riskfaktor som primär
transportled för farligt gods, urspårningsrisker
samt buller. Även länsväg 195 utgör en riskfaktor

kopplad till transportled för farligt gods och buller.
Bebyggelsestrukturen i tätorten är en öppen
kvartersstruktur med många friliggande småhus,
även inne i de centrala delarna. Det finns ett
centrum med både kommersiell och offentlig
service.
Utmaningarna förknippade med den byggda
strukturen gäller främst bostäder, då det har
byggts mest småhus i tätorten, vilket innebär
att det saknas andra typer av boende och
upplåtelseformer. Detta gäller även för de övriga
tätorterna, utmaningen här är att få till byggnation
av flerbostadshus så att den äldre generationen
kan bo kvar. Det innebär i sin tur även att
områden kategoriseras och i värsta fall leder till
segregation. Det som har byggts har också byggts
på ny mark som inte tidigare varit ianspråktagen
och där en relativt gles bebyggelsestruktur inte
har möjliggjort ett tillräckligt starkt underlag
för att kunna kollektivtrafikförsörja med buss.
Bostadsutvecklingen sker i hög takt och prognoser
tyder på att befolkningen kommer försätta att
öka i framtiden, vilket ställer krav på att utreda
reningsverkens kapacitet och peka ut mark för att
eventuellt bygga ett nytt reningsverk. En annan
utmaning är att centrum är glest och bebyggt med
låga hus, vilket försvårar möjligheten att skapa
ett tätare centrum som kan ge mer underlag för
den befintliga servicen, utan att den befintliga
bebyggelsen påverkas negativt.
Kommunen har, relativt antalet invånare, få
goda mötesplatser som kan samla invånarna.
Möjligheterna till utbyte av idéer, initiativ,
erfarenheter och sociala nätverk är därför
begränsad, med små möjligheter att få utväxling
på det sociala kapitalet. Det finns en potential i
centrum för att skapa attraktiva mötesplatser och
öka möjligheten till förtätning. Möjligheterna att
integrera service och verksamheter med bostäder,
i blandstad, är begränsade, då huvuddelen av det
äldre byggnadsbeståndet har en funktionsuppdelad
struktur. Detta begränsar möjligheterna till kreativa

ÖVERSIKTSPLAN HABO KOMMUN

10

stadsmiljöer för kreativa småföretag och handel.
Vid förtätningsprojekt i centrum kan möjligheterna
att skapa blandstad möjliggöras.

Arbets- och näringsliv
Merparten av kommunens arbetsplatser finns i
Habo tätort. Den kommunala verksamheten med
kommunhuset, skolor samt vård och omsorg
är tillsammans en av de största arbetsplatserna
i kommunen. Dagligvaruhandeln och den
kommersiella handeln är koncentrerad till Blå torget
i Habo centrum. På de mindre orterna finns det
några industrier och verksamheter, bl.a. Fagerhults
belysning AB i Fagerhult, som är en av kommunens
största arbetsplatser.
Längs med väg 195 mellan Sjogarpsrondellen
och Alléskolan finns ett industriområde på ca
32 Ha. Flertalet verksamheterna på området
har byggt ut och möjligheten för ytterligare
utbyggnader är begränsat. Längs med järnvägen,
kring Habo station, finns tre industriområden som
tillsammans rymmer en yta på ca 17 Ha. Tumbäck
industriområde i norra tätorten har en yta på 25, 3
Ha, varav ungefär 30 % är bebyggd.
De många attraktiva lägena för bostäder och
verksamheter och närheten till Jönköping som
regioncentrum, medför en hög investeringsvilja
och en god marknad för bl.a. bostäder.
Bostadsutvecklingen sker i nuläget i snabb takt och
prognosen tyder på att befolkningen kommer att
fortsätta att öka i framtiden.
Förutsättningarna för en fortsatt utveckling av
det lokala näringslivet bedöms därför som goda,
främst med hänsyn till den mycket goda tillgången
till lägen nära spårburen kollektivtrafik, attraktiva
lägen nära väg 195 samt närheten till Jönköping.
Utmaningen ligger i att ta fram lämplig mark för
både verksamheter men också för offentlig service
såsom skola.

Den gröna och blå strukturen
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Habo kommun består av mycket landsbygd, med
ett tydligt stråk av jordbruksmark från söder
till norr, utmed Vätterns sida. Hökensås i norra
delen av kommunen omfattas av riksintresse
för friluftslivet och naturvården, enligt 3
kap. miljöbalken, delar av området är också
naturreservat. I Habo kommun finns 17 utpekade
Natura 2000- områden, vilket är ett nätverk av
värdefulla naturområden inom EU. Natura 2000
bygger på krav i EUs fågeldirektiv och art- och
habitatdirektiv. Syftet är att skydda vilda djur och
växter samt dess livsmiljöer från att utrotas. Vättern
är riksintresse för naturvård enligt miljöbalken
(MB) 3 kap 6 §, samt riksintresse för det rörliga
friluftslivet enligt 4 kap, 2 §. Vättern omfattas
inom Habo kommun av ett strandskydd på 300
meter. Vättern är även utpekat som riksintresse för
yrkesfisket enligt 3 kap, § 5 (MB). De bäckar och
åar som rinner i väst-östlig riktning ner mot Vättern
ingår i Vätterns vattenskyddsområde och har pekats
ut i miljömålsarbetet som nationellt och regionalt
särskilt värdefulla ur natur- och fiskesynpunkt.
Vissa av bäckarna omfattas även av strandskydd
(100 meter). Bäckarna har genomgått omfattande
restaureringsåtgärder bl.a. för att gynna öringens
lek och därmed även fiskebeståndet i Vättern.
Habo kommuns gräns i öster mot Vättern, är ca
3 mil lång. Trots den långa gränsen mot Vättern
upplevs kontakten med sjön kunna bli bättre.
Utmaningen är att stärka kopplingen mot Vättern
samt tydliggöra och tillgängliggöra kontakten med
Vättern, genom att utveckla friluftsområden och
leder, badplatser mm.
Habo tätort omgärdas till stor del av jordbruksmark
vilket har medfört att stor del av bebyggelsen
tillkommer på brukad mark. Utmaningen ligger i att
genom planeringen tillskapa områden som nyttjar
marken effektivt och tillskapa nya gröna områden
som knyter samman de befintliga gröna områdena
vilket möjliggör att ekosystemtjänster kan bevaras
och utvecklas. I samband med att bostadsområden
och skolområden utvecklas är tillgängligheten till
dessa gröna områden en viktig resurs som skapar
mervärden.
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I tätortens utkanter har invånarna tillgång till
ett par större tätortsnära skogar. Hökesån som
ligger i norra tätorten, delar av orten då den
rinner i väst-östlig riktning. Samtidigt binder ån
samman skogsområdet i nordöst med området i
sydväst. Hökesån är naturreservat och omfattas
av strandskydd. Eftersom tätorten består av
många småhus med egna trädgårdar upplevs
orten som väldigt grön, men det finns få
iordningsställda parker med hög kvalitet och hög
funktionsblandning tillgängliga för allmänheten.
Stora och sammanhängande grönområden som
dessutom är skyddade som naturreservat, ger en
långsiktig tillgång på grönstruktur. Grönområden
och naturreservat utgör en god grund för både
den biologiska mångfalden och för människors
möjlighet till friluftsliv och rekreation. Bristerna och
utmaningarna kopplade till grönstruktur är framför
allt kopplade till den lokala skalan.
Grönområden är inte tydligt sammanlänkade
med varandra och det saknas ett tydligt nätverk
av finmaskig grönstruktur. Detta är också en
utmaning för den vardagliga vistelsen i gröna
miljöer, där det finns områden som saknar god
tillgång till bostadsnära natur. I den centrala
bebyggelsen finns också utmaningar för många
av de ekosystemtjänster som behövs även i en
tätort. Framför allt ekosystemtjänster kopplade till
översvämningsrisk och möjlighet till infiltration
och dagvattenrening är en utmaning i de mer
tätbebyggda områdena i kommunen.
Kommunen har en god tillgång på grundvatten,
särskilt i en formation som förbinder Hökensås
med sjön Stråken. Enligt miljökvalitetsnormerna
för vatten (2016-2021) som redovisas på
Vatteninformationssystem Sverige (VISS),
har samtliga klassade vattendrag, sjöar och
grundvatten potential att till år 2021 respektive
2027 uppnå god status utifrån bedömning
gällande ekologisk, kemisk och kvantitativ status.
Utmaningarna handlar om att arbeta för att främst
minska påverkan från miljögifter, morfologiska

förändringar och försurning.

Bedömda alternativ
Planförslaget

Habo kommun har en stark befolkningstillväxt
och är en viktig del av regionens tillväxt. Fram
till år 2040 beräknas en befolkningsökning på
cirka 9 000-12 000 personer. En sådan utveckling
innebär utmaningar kring bostadsbyggandet och
att klara transportinfrastrukturen. För att klara
bostadsförsörjningen i kommunen behövs mellan
3 000 och 4 000 nya bostäder fram till år 2040.
Transportinfrastrukturen är idag ansträngd och
framförallt behöver gång-, cykel- och kollektivtrafik
stärkas för att öka andelen hållbara resor.
I översiktsplanen lyfts särskilt fram hur
bebyggelsestrukturer och transportstråk ska
utvecklas bäst för att ge förutsättningar för
långsiktigt hållbara resor, hur gröna och blåa
strukturer kan bevaras och utvecklas för
att skapa en god och hållbar livsmiljö samt
hur friluftsområden kan utvecklas, kopplas
samman och tillgängliggöras för att öka
rekreationsmöjligheterna. I arbetet med att ta
fram utvecklingsområden har områden med bäst
förutsättningar utifrån befintlig bebyggelsestruktur
och god tillgänglighet prioriterats.
”Den hållbara kommunen för hela livet” är
den övergripande visionen för den långsiktiga
utvecklingen i Habo kommun. Planförslaget har
utarbetats utifrån sex övergripande målsättningar
som tagits fram för att nå den övergripande
visionen:
• Starkt näringsliv
• Attraktiv livsmiljö
• Hållbar infrastruktur
• Rekreation för livskvalitet
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• Resurseffektiv och klimatsmart kommun
• Levande landsbygd
Till målsättningarna kopplas strategier och även
riktlinjer som har tagits fram för varje tema i
översiktsplanen. Målsättningarna har visualiserats
grafiskt och geografiskt på en karta som kalla för
strukturbild. Strategierna beskriver tydligare hur
målsättningarna ska nås och riktlinjerna anger mer
i detalj hur kommunen ska agera för att arbeta i
målens riktning.

• Nollalternativet saknar riktlinjer för bebyggelse
på landsbygden till skillnad från planförslaget som
har ett tydligt ställningstagande kring exploatering
av jordbruksmark och hur exploatering av
jordbruksmark bör ske vid enstaka avstyckningar på
landsbygden.
• I nollalternativet nämns Hökensås och Vättern
som viktiga för friluftslivet men det finns inget
förslag på hur friluftslivet eller turismen kan
utvecklas eller vilka områden som bör utvecklas i
framtiden.

Nollalternativet

Konsekvenser av nollalternativet

Nollalternativet beskriver kommunens sannolika
utveckling om förslaget till ny översiktsplan inte
genomförs. Nollalternativet utgörs således av
översiktsplanen som antogs 2006. Till den befintliga
översiktsplanen hör också ett antal fördjupningar
som mer ingående behandlar olika tätorter – Habo
tätort, Fagerhult och Gyljeryd/Västerkärr.

Då skillnaderna i vissa avseenden är svåra att
urskilja mellan planförslaget och nollalternativet
görs i huvudsak en bedömning av de områden
där denna framträder tydligast. Nollalternativet
räknar med en befolkningsökning på ca
50 personer/år. Eftersom efterfrågan på
bostäder i Jönköpingsregionen är stor skulle
befolkningsökningen sannolikt bli mycket större än
vad nollalternativet förutspår. Detta skulle innebära
en bristande beredskap vad gäller planering av
bostadsområden, skolor och service. Detta skulle
kunna innebära att ianspråktagandet av ny mark
inte blir lika resurseffektiv.

Det finns både likheter och skillnader mellan
nollalternativet och det nya planförslaget.
I huvudsak skiljer sig nollalternativet från
planförslaget inom följande områden:
• Befolkningsökningen och exploateringens
omfattning bedöms bli mycket större i planförslaget
jämfört med nollalternativet. Nollalternativet räknar
med en befolkningsökning på 50 personer per år
och planförslaget räknar med en ökning på 400-500
per år.
• I nollalternativet är en stor del av
bostadsutvecklingen i Habo tätort inriktad på
utveckling i nordostlig riktning (Munkaskog och
Sjogarp) samt i sydväst. Planförslaget föreslår
en huvudsaklig utveckling i sydlig riktning mot
Jönköping.
• Den tydliga prioritering av hållbara trafikslag och
planering av bebyggelse till kollektivtrafikstråk som
planförslaget föreslår är inte lika framträdande i
nollalternativet.
ÖVERSIKTSPLAN HABO KOMMUN

De största skillnaderna i konsekvenser mellan
planförslaget och nollalternativet bedöms vara:
Rekreation och friluftsliv
Det finns i nollalternativet inte någon plan för hur
friluftslivet och turismen ska utvecklas eller vilka
områden som ska utvecklas för detta ändamål.
Detta innebär att det finns en risk för att områden
som skulle vara lämpliga för dessa ändamål används
på andra sätt vilket stänger möljigheten till friluftsliv
i framtiden. Ett exempel på detta är Munkaskog
som ligger längs med Vättern, öster om Habo
tätort. I detta område finns både höga natur- och
friluftsvärden. I nollalternativet pekas stora delar
av detta område ut för bostadsutveckling vilket
skulle innebära negativa konsekvenser för både
naturvärden och friluftslivet samt möjligheten till
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tätortsnära rekreation.
Vatten
Nollalternativet saknar riktlinjer för
dagvattenhantering vilket skulle kunna medföra
svårigheter att nå miljökvalitetsnormerna för vatten

både för att nå servicen i tätorten och för att
arbetspendla till Jönköping. Detta medför negativa
miljökonsekvenser som dålig luftkvalitet och buller
både längs med lokala gator, väg 195 och inne i
Jönköping.

Markanvändning
Nollalternativet saknar riktlinjer för enstaka
bebyggelse utanför tätorter, vilket skulle kunna
innebära att planeringen inte blir lika markeffektiv
som i det nya planförslaget och att värdefull
jordbruksmark tas i anspråk. Konsekvenserna av
detta förlorade ekosystemtjänster.
Nollalternativets utbyggnadsinriktning för Habo
tätort får som följd att ortens kommersiella
centrum får en mindre central placering vilket
medför att invånarna blir beroende av bil för att nå
service i tätorten. Detta medför en ökad biltrafik
vilket innebär en negativ klimatpåverkan.
Klimatpåverkan
Nollalternativet skulle sannolikt medföra en
ökad klimatpåverkan eftersom det inte finns
någon tydlig styrning av bostadsbebyggelse till
kollektivtrafikstråken och ingen tydlig prioritering
av hållbara trafikslag. Trafik och infrastruktur
Nollalternativet har inget tydligt fokus på hållbara
resor. Det föreslås inte några specifika satsningar på
för att öka pendlingstrafiken med kollektivtrafik. De
satsningar som föreslås för cykeltrafik är endast för
att stärka gång- och cykelvägsnätet inom tätorterna,
inte mellan dessa. Nollalternativet kommer att
innebära en befolkningsökning men också att det
inte finns beredskap för en ökad arbetspendling
till framförallt Jönköping. Detta skulle få negativa
konsekvenser i form av en fortsatt ansträngd
trafiksituation på riksväg 195.
Miljö, hälsa och säkerhet
Nollalternativet skulle innebära ett ökat bilberoende
ÖVERSIKTSPLAN HABO KOMMUN
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2. Ekologisk hållbarhet
miljökonsekvensbeskrivning
Bedömningsgrunder

I detta avsnitt presenteras de bedömningsgrunder
som använts vid bedömningarna av konsekvenser.

Globala hållbarhetsmål
Världens ledare har förbundit sig till 16 globala
mål för hållbar utveckling för att hantera fyra stora
utmaningar till år 2030:
• Att avskaffa extrem fattigdom
• Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen
• Att främja fred och rättvisa

bostäder, offentliga platser så som parker
och torg, transporter, återvinning och säkrare
kemikaliehantering som i sin tur kräver bland annat
institutionell kapacitet och ny teknik.

Kulturmiljö
Nationella kulturmiljömål
Sedan 1 januari 2014 gäller fyra nationella
kulturmiljömål. Regeringen och riksdagen
har uttalat att de även ska vara vägledande för
kulturmiljöarbetet på regional och kommunal nivå.
Det statliga kulturmiljöarbetet ska främja:

• Att lösa klimatkrisen
För planförslaget bedöms hållbarhetsmål nr 11
Hållbara städer och samhällen vara särskilt viktigt.
Detta mål innebär att städer och bosättningar
ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga
och hållbara. Växande städer kan skapa nya
möjligheter för ekonomisk tillväxt men kan också
bidra till ökade sociala klyftor och påfrestningar
på ekosystem. Hållbar stadsutveckling omfattar
hållbart byggande och hållbar planering inklusive

- Ett hållbart samhälle med en mångfald av
kulturmiljöer som bevaras, används och utvecklas,
- Människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och
möjlighet att förstå och ta ansvar för kulturmiljön,
- Ett inkluderande samhälle med kulturmiljön
som gemensam källa till kunskap, bildning och
upplevelser, samt
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- En helhetssyn på förvaltningen av landskapet
som innebär att kulturmiljön tas till vara i
samhällsutvecklingen
Riksintressen för kulturmiljövården
Områden som pekats ut som riksintresse för
kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 § miljöbalken
ska skyddas mot alla ingrepp som påtagligt kan
skada dess värden. Ett utpekat område kan variera
både i storlek och ikulturhistoriskt innehåll, ifrån
små miljöer som speglar en speciell historisk epok
till vidsträckta landskapsavsnitt som utvecklats
under lång tid. Det är Riksantikvarieämbetet som
beslutar om ett område är av riksintresse för
kulturmiljövården. Därefter är det kommunernas
uppgift att ta hänsyn till de utpekade riksintressena i
översiktsplaneringen.
I Habo kommun är Habo kyrka utpekat som
riksintresse för kulturmiljövården.
Fornlämningar
Fornlämningar skyddas av 2 kap. kulturmiljölagen
(1988:950). Fasta fornlämningar har allmänt skydd
och omfattas av ett skyddsavstånd. Det är enligt
lagen förbjudet att utan tillstånd från länsstyrelsen
rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom
bebyggelse, plantering, eller på annat sätt ändra eller
skada en fornlämning.
Kyrkliga kulturminnen och byggnadsminnen
Kulturhistoriska värden i kyrkobyggnader,
kyrktomter, kyrkliga inventarier och
begravningsplatser skyddas av 4 kap.
kulturmiljölagen. Objekten får inte på något
väsentligt sätt ändras utan tillstånd från
länsstyrelsen. I 3 kap. kulturmiljölagen finns
bestämmelser om byggnadsminnen, hur de inrättas,
vilket skydd de har och i vilken mån de får ändras.
Länsstyrelsen får förklara en byggnad med ett
synnerligen högt kulturhistoriskt värde eller som
ingår i ett bebyggelseområde med ett synnerligen
högt kulturhistoriskt värde som byggnadsminne.
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Rekreation och friluftsliv

Riksintressen för friluftslivet
I Habo kommun finns två riksintressen som
rör friluftslivet. I norra delen av Habo kommun
finns Hökensås som är utpekat som nationellt
viktigt för friluftslivet, natur och kulturvärden
enligt miljöbalkens 3 kapitel. Vättern och stora
delar av norra delen av kommunen är utpekat
som nationellt viktiga områden för det rörliga
friluftslivet enligt miljöbalkens 4 kapitel. (MB 4:2).
Områdena som är utpekade riksintressen innebär
att de är betydelsefulla för friluftslivet, natur och
kulturvärden på en nationell nivå. Inom dessa
områden ska riksintresset främjas.
Friluftsmål
Regeringen beslutade 2012 om tio nationella mål
för friluftspolitiken. De som bedöms relevanta för
planförslaget är:
• Tillgänglig natur för alla
• Skyddade områden som resurs för friluftslivet
• Tillgång till natur för friluftsliv
• Attraktiv tätortsnära natur
• Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling
• Friluftsliv för god folkhälsa

Naturmiljö

Globala hållbarhetsmålen
Mål nummer 15 – Ekosystem och biologisk
mångfald - är en tillämpbar bedömningsgrund
för detta avsnitt. Enligt mål nummer 15 ska vi till
år 2020 bevara, återställa och hållbart använda
ekosystem på land och i sötvatten och deras
ekosystemtjänster, särskilt skogar, våtmarker, berg
och torra områden, i enlighet med de skyldigheter
som anges i internationella överenskommelser.
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Riksintressen för naturvården
Områden av riksintresse för naturvård är en del
av miljöbalkens hushållningsbestämmelser som
syftar till en god hushållning med mark, vatten
och naturresurser. Områden av riksintresse för
naturvård är urval av områden med de bästa
exemplen på landskapstyper, naturtyper och andra
naturvärden som är karakteristiska för landets olika
naturgeografiska regioner.
I Habo kommun finns tio områden som är utpekade
som riksintressen för naturvården.
Natura 2000
Natura 2000 skapades inom EU med syftet att
bidra till bevarandet av den biologiska mångfalden
inom gemenskapen. Respektive medlemsstat utser
Natura 2000-områden med stöd av två EU-direktiv;
habitatdirektivet och fågeldirektivet. Natura 2000
innebär inte något generellt stopp för pågående
markanvändning eller utveckling av samhället, utan
det bedöms från fall till fall. I Habo kommun finns
17 Natura 2000-områden.
Naturreservat
Naturreservat är ett naturområde som skyddas
enligt miljöbalkens 7 kapitel. Både länsstyrelser och
kommuner kan bilda naturreservat. Varje naturreservat
är unikt och har därför egna föreskrifter med syfta att
bevara naturvärden. Naturreservatets syfte avgör vilka
begränsningar som gäller inom reservatet. I Habo
kommun finns 14 naturreservat.
Nyckelbiotoper
En nyckelbiotop är ett område med särskilt
skyddsvärd miljö där det kan förväntas förekomma
rödlistade arter. Skogsstyrelsen har pekat ut ett antal
skogliga nyckelbiotoper i Habo kommun.

Vatten

Miljökvalitetsnormer för vatten
För vattenförekomster, det vill säga vatten
som övergår en viss storlek, finns fastställda
miljökvalitetsnormer. Miljökvalitetsnormer beskriver
ÖVERSIKTSPLAN HABO KOMMUN
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den miljökvalitet som ska uppnås och vid vilken
tidpunkt. Normen anger hur miljön bör vara för att
ekologiska och kemiska funktioner i vattenmiljön
ska uppnås. Statusklassificeringen beskriver den
befintliga vattenkvaliteten i en vattenförekomst.
I Habo kommun har finns 18 ytvattenförekomster
och 8 grundvattenförekomster som har
statusklassats och har miljökvalitetsnormer.
Statusen för vattenförekomsterna redovisas i kartan
nedan.
Värdefulla vatten
Inom ramen för miljökvalitetsmålet ”Levande sjöar
och vattendrag” har länsstyrelsen pekat ut ett antal
sjöar och vattendrag som värdefulla. Ett värdefullt
vatten, antingen en sjö eller ett vattendrag, är ett
objekt som har höga natur- och/eller fiskevärden
knutna till sig. Ett objekt kan pekas ut som särskilt
värdefullt, värdefullt eller potentiellt värdefullt på
nationell eller regional nivå för sina natur- och
fiskevärden.
I Habo kommun har Vättern och flera bäckarna på
Vätterns västra sida pekats ut.

Klimat och energi
Av de globala hållbarhetsmålen är mål nummer
7 Hållbar energi för alla och 13 Bekämpa
klimatförändringen relevanta bedömningsgrunder
för detta avsnitt. Mål 7 handlar bland annat om
öka andelen förnybar energi och förbättra takten
för energieffektiviseringsåtgärder. Mål 13 handlar
både om att minska utsläppet av växthusgaser och
åtgärder för att minska konsekvenserna av den
kommande klimatförändringen.
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. Detta
innebär att utsläppen av växthusgaser måste
minska drastiskt. För att klara det så kallade
tvågradersmålet

ÖVERSIKTSPLAN HABO KOMMUN

behöver Sverige minska sina utsläpp med 85
procent mellan åren 2005 och 2050.
Tillsammans med länets kommuner, myndigheter
och näringslivet har länsstyrelsen i Jönköpings
län tagit fram en klimat- och energistrategi.
Strategin visar hur Jönköpings län kan bidra till
att klara klimatmålen, energiomställningen och
klimatanpassningen. Visionen är att Jönköpings län
ska vara ett plusenergilän år 2050, vilket innebär att
behovet av energi ska minska med 40 % och att den
förnybara energin ökar så att det finns ett överskott
som kan säljas till andra län och länder. Det första
etappmålet inom strategin är att Jönköpings län
ska vara ett klimatsmart län år 2020. Det innebär
att hela samhället har utvecklat ett systematiskt
energi- och klimatarbete som leder till att utsläppen
minskar. Det innebär också att samhället anpassas
till de pågående klimatförändringarna.

Markanvändning
Jordbruksmark skyddas enligt 3 kap. 4 §
miljöbalken. Där skrivs att brukningsvärd
jordbruksmark endast får tas i anspråk för
bebyggelse eller anläggningar om det behövs för
att tillgodose väsentliga samhällsintressen och
detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän
synpunkt tillfredställande sätt genom att annan
mark tas i anspråk.
Bestämmelser om strandskyddet finns i 7 kap.
miljöbalken. Strandskyddet syftar till att långsiktigt
trygga förutsättningarna för allemansrättslig
tillgång till strandområden och att bevara goda
livsvillkorför djur- och växtlivet på land och i
vatten. Strandskyddet sträcker sig vanligtvis 100
meter upp på land och 100 meter ut i vattnet. Om
det behövs för att säkerställa strandskyddets syften
kan länsstyrelsen utvidga zonen upp till 300 meter.
Från och med 1 februari 2010 kan
strandskyddsdispens och upphävande av
strandskydd tillämpas om åtgärden bidrar till
landsbygdsutveckling. Översiktsplanen ska ge
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vägledning vid bedömningen av om en plats
ligger inom ett område för landsbygdsutveckling i
strandnära lägen, så kallade LIS-områden. Utifrån
givna kriterier ska sådana LIS-områden pekas ut
i kommunens översiktsplan. Utpekandet av LISområden syftar till at stimulera den lokala och
regionala utvecklingen långsiktigt.

Trafik och infrastruktur
Riksintresse för kommunikationer
Jönköpingsbanan är av nationell betydelse och har
pekats ut som riksintresse för järnväg. Banan ingår
i det strategiska godsnätet och är även viktig för
persontrafiken. Den sträcker sig från Falköping till
Nässjö via Jönköping och förbinder Västra och
Södra stambanan.
Väg 195 är av särskild betydelse för regional
eller interregional trafik. Väg 26/47 ingår i det
nationella stamvägnätet som riksdagen har fastställt.
Båda vägarna är utpekade som riksintresse för
kommunikationen.

Miljö, hälsa och säkerhet

Miljökvalitetsnormer
Sedan 1 juli 2017 gäller en förordning till
miljöbalken med bestämmelser om riktvärden
för buller utomhus vid bostadsbyggnader från
spårtrafik och vägar. Förordningen ska tillämpas vid
planläggning samt ärenden om förhandsbesked och
bygglov utanför detaljplan. Enligt förordningen bör
buller från spårtrafik och vägar inte överskrida 60
dB(A) ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads
fasad, och 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå samt 70
dB(A) maximal ljudnivå vid en uteplats om en
sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden.

svaveldioxid, bly, partiklar (PM10 och PM2,5),
bensen, kolmonoxid, ozon, arsenik, kadmium,
nickel och bens(a)pyren.
Miljöfarlig verksamhet
Med miljöfarlig verksamhet avses all användning
av mark, byggnader eller anläggningar som på ett
eller annat sätt ger utsläpp till mark, luft eller vatten
och som kan vara skadlig för människors hälsa eller
miljön. Bestämmelser kring miljöfarlig verksamhet
finns i miljöbalkens 9 kapitel.
Förorenade områden
Med förorenade områden avses mark, grundvatten,
ytvatten, sediment, byggnader och anläggningar
som är så förorenade att det kan medföra skada
eller olägenhet för människors hälsa och/eller
miljön. Bestämmelser kring förorenade områden
finns bland annat i 10 kapitlet miljöbalken.
Naturvårdsverket har tagit fram generella
riktvärden för förorenad mark som anger vilken
föroreningshalt som är acceptabel för att minimera
risken för negativa effekter på människors hälsa och
miljön.
Strålning och elektromagnetiska fält
Strålsäkerhetsmyndigheten har tagit fram rikt- och
gränsvärden för radon i inomhusluft och vatten.
För elektromagnetiska fält finns riktvärden från
Arbetsmiljöverket.

Miljökvalitetsnormer för luft är den svenska
implementeringen av EU:s ramdirektiv för luft.
Den är ett juridiskt bindande styrmedel för att
förebygga och åtgärda miljöproblem. Regler beträff
ande miljökvalitetsnormerna finns i miljöbalken
5 kap. För närvarande finns miljökvalitetsnormer
gällande utomhusluft för kvävedioxid, kväveoxider,
ÖVERSIKTSPLAN HABO KOMMUN
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Konsekvenser
Kulturmiljö
Vad säger planförslaget?

Kulturhistoriskt utpekade värdefulla byggnader ska
värnas och inte förvanskas
Kulturhistoriskt utpekade värdefulla miljöer/
landskap ska värnas och inte förvanskas
Ny bebyggelse inom eller i anslutning till utpekade
kulturområden ska placeras och utformas med
hänsyn till omgivningen och på ett sådant sätt att
landskapsbilden och kulturmiljön inte påverkas
negativt.
Kommunen ska inventera och beskriva byggnaders
och miljöers kulturhistoriska värden i Habo tätort.
Kommunen ska arbeta för att sprida information
om bevarandevärda byggnader, kulturmiljöer och
kultursevärdheter till fastighetsägare, allmänheten
och turister

innebär att lov måste sökas för åtgärder som
normalt sett är lovbefriade. Den utökade lovplikten
omfattar bland annat att byte av fasadmaterial,
ändrad färgsättning och uppförande av ekonomioch komplementbyggnader är bygglovspliktiga.
Planförslaget föreslår inte bostadsutveckling eller
andra verksamheter inom eller i nära anslutning till
dessa områden.
De ställningstagande som görs i planförslaget
gällande bevarande av kulturhistoriskt värdefulla
miljöer ger ett övergripande skydd mot påverkan på
redan utpekade kulturmiljöer. Värden för enskilda
byggnader finns inte beskrivna i planförslaget
och därmed inte heller hur dessa ska skyddas.
Kommunen planerar dock att inventera byggnader
inom Habo tätort samt kulturhistoriskt intressanta
områden i landskapet. Under förutsättning att
så sker och att riktlinjer tas fram för hur dessa
intressen ska vägas mot andra intressen bedöms
planförslaget ge obetydliga konsekvenser

Rekreation och friluftsliv

Konsekvenser av planförslaget
Vad säger planförslaget?
Inga eller obetydliga konsekvenser för
kulturmiljön till följd av planförslaget.
I kommunen finns endast ett riksintresseområde
utpekat för kulturmiljövården nämligen Habo
kyrkby. Planförslaget föreslår inte några områden
för bostadsutveckling eller industribebyggelse i
närheten av kyrkbyn. Riksintresset bedöms därför
inte påverkas alls av planförslaget.
I kommunen omfattas fyra områden av
områdesbestämmelser, vilket är en möjlighet
för en kommun att skydda särskilt värdefulla
miljöer. Samtliga av dessa områden är värdefulla
ur kulturmiljösynpunkt; kyrkbyarna i Habo,
Gustav Adolf och Brandstorp, samt området
kring Fiskebäcks kapell. Områdesbestämmelserna
ÖVERSIKTSPLAN HABO KOMMUN

Viktiga områden och målpunkter för rekreation och
friluftsliv pekas ut och synliggörs. Detta gäller både
kommunala och mellankommunala områden samt
tätortsnära rekreations- och friluftsområden. Inom
dessa områden ska intresset och markanvändningen
för friluftslivet prioriteras framför annan
markanvändning
Friluftsområden och målpunkter utvecklas och
länkas samman genom cykel- och vandringsleder
för att öka tillgängligheten samt för att bilda
sammanhängande frilufts- och rekreationsstråk.
Flera av de utpekade målpunkterna ligger utmed
Vättern och dessa har potential att utvecklas för
frilutsändamål samt öka tillgängligheten till Vättern.
Flertalet av de utpekade friluftsområdena går över
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kommungränserna. Det är viktigt att kommunerna
samarbetar vad det gäller underhåll och utveckling av
dessa områden.

Konsekvenser av planförslaget
Möjlighet till stora positiva konsekvenser
genom att viktiga natur- och friluftsområden
pekas ut och utvecklas.
Planförslaget pekar ut viktiga områden och
målpunkter för rekreation och friluftsliv, både
sådana som används för detta ändamål idag och
sådana som är lämpliga att utveckla i framtiden
Genom att peka ut viktiga områden säkerställs en
långsiktig tillgång till friluftsområden på kommunal
och mellankommunal nivå samt i anslutning till
tätorterna. Det blir också tydligt att friluftsintresset
ska prioriteras framför annan markanvändning i de
fall intresseavvägningar behöver göras. Detta bedöms
medföra stora positiva konsekvenser.
Planförslaget föreslår även att målpunkter och
friluftsområden utvecklas och knyts samman genom
cykel- och vandringsleder. Genom att utveckla
utpekade målpunkter möjliggörs en utveckling av
turismnäringen, vilket kan skapa arbetstillfällen
och gynna befintlig handel och restauranger. En
sammanlänkning av friluftsområden och målpunkter
bidrar till en ökad tillgänglighet vilken bidrar till att
fler människor kan ta del av områdena. Detta leder i
sin tur till fler naturupplevelser och bidrar till en ökad
folkhälsa vilket medför stora positiva konsekvenser.
I planförslaget föreslås att gröna och blåa stråk ska
bevaras och utvecklas för att skapa en sammanlänkad
grönstruktur. Sådana områden kommer även att kunna
användas som frilufts- och rekreationsområden vilket
säkerställer att det finns natur- och grönområden och
grönstråk i närhet till bebyggelsen med god kvalitet
och tillgänglighet.
I vissa områden behöver anläggningar och
ÖVERSIKTSPLAN HABO KOMMUN
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anordningar för friluftslivet utvecklas till exempel
parkeringsplatser, tillgänglighetsanpassning och
toaletter. Detta kan i vissa fall stå i konflikt med
andra intressen (till exempel naturvård). Det
är viktigt att områden som är av regionalt eller
nationellt intresse inte påverkas negativt t.ex.
riksintressen för naturvård. Avvägning mellan olika
intressen får göras från fall till fall.
Sammantaget bedöms planförslaget medföra
stora positiva konsekvenser ur frilufts- och
rekreationssynpunkt på kommunal nivå.
Planförslaget bedöms stå i överensstämmelse med
de nationella friluftsmålen (som nämnts ovan) samt
bidra till uppfyllandet av miljökvalitetsmålen ”God
bebyggd miljö” samt ”Ett rikt växt- och djurliv”.
Motivera mer?

Naturmiljö
Vad säger planförslaget?

Kommunen ska arbeta för att bevara och stärka
utpekade natur- och vattenområden samt kopplingar mellan dessa.
Kommunen ska arbeta för att bevara och förstärka
ekosystemtjänster genom att bevara och utveckla
gröna och blå kopplingar.
Exploatering inom strukturen kan ske, hänsyn ska
då tas till områdets värde samt koppling till andra
områden. Bedömning görs i varje enskilt fall.
Kommunen bör ta fram ett kommunövergripande
naturvårdsprogram där natur och vattenområden
inventeras och klassificeras med syftet att bevara,
skydda och utveckla naturen i kommunen.
När detaljplaner tas fram ska hänsyn tas till
befintlig grönstruktur och möjligheter att förstärka
kopplingar och kvaliteter ska lyftas fram.
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Utveckling inom skyddsvärda områden kan vara
möjlig och utreds från fall till fall. En förändring får
inte påtagligt skada naturvärden inom området.

Konsekvenser av planförslaget
Möjlighet till stora positiva konsekvenser på
naturvärden av kommunalt intresse genom
att förutsättningarna för biologisk mångfald
stärks.
Planförslaget redogör på ett tydligt sätt vilka
formellt skyddsvärda områden och övriga
områden med kända naturvärden som finns
inom planområdet. Vid utpekande av områden
för bostadsutveckling och verksamheter har
områden med kända naturvärden så som befintliga
och planerade naturreservat, nyckelbiotoper i
skogsmarker, Natura 2000, tätortsortsnära skog (de
högsta tre naturvärdesklasserna) undantagits från
exploatering. Huvuddelen av utpekade områden för
bostads- och verksamhetsutveckling är belägna på
odlingsmark i anslutning till tätorterna.
Planförslaget föreslår dock viss utveckling av
bostäder och verksamheter inom ett vidsträckt
område som är utpekat som riksintresse för
naturvården - Västra Vätterstranden och Hökensås.
Utveckling föreslås endast i anslutning till mark
som redan är ianspråktagen för dessa ändamål i
tätorterna Fagerhult, Baskarp och Brandstorp samt
vid Fiskebäck söder om Habo tätort. Områden
för bostadsutveckling i anslutning till Ebbarp och
Ekeberg tangerar riksintresseområdet Domneån.
Dessa områden för bostadsutveckling är belägna i
anslutning till befintlig bebyggelse på landsbygden.
I övrigt berörs områden av riksintresse för
naturvården. Den föreslagna bostadsutvecklingen är
mycket liten i förhållande till riksintresseområdenas
storlek i helhet och planförslaget bedöms därför
inte påverka de naturvärden som ligger till grund
för riksintressena.

23

I planförslaget pekas naturområden som anses vara
viktiga på en lokal nivå ut. De föreslagna områdena är
utpekade för att visa de gröna strukturer som finns i
kommunen och för att dessa naturområden är viktiga
för att knyta ihop ekosystemtjänsterna i kommunen.
Kopplingar mellan dessa områden pekas också ut.
Dessa områden ska, enligt planförslaget, bevaras och
förstärkas. Det finns ett behov av att utvärdera och
värdera dessa kopplingar för att kunna tillvarata och
skydda dessa i framtiden. Planförslaget anger inte
närmare hur detta ska ske. Planförslaget anger dock
att ett kommunövergripande naturvårdsprogram bör
tas fram där de utpekade områdena inventeras och
klassificeras. Efter att detta har gjorts bör man kunna
ta fram konkreta åtgärdsförslag för att utveckla och
koppla samman de gröna strukturerna.
Enligt planförslaget ska exploatering kunna ske
inom de gröna strukturerna. Bedömning ska ske
i varje enskilt fall. Vid dessa bedömningar är det
mycket viktigt att hänsyn tas till befintliga värden och
kopplingar till andra grönområden. Fragmentering av
utpekade grönområden får inte ske.
Det bedöms att det genom planförslaget finns
möjlighet till stora positiva konsekvenser för
förutsättningarna för biologisk mångfald om
områden som idag är fragmenterade kan kopplas
samman. Det finns också möjlighet att gynna flera
ekosystemtjänster genom att stärka och koppla ihop
den gröna infrastrukturen i kommunen.

Vatten
Vad säger planförslaget?
Dagvatten ska omhändertas lokalt och vid behov
renas innan det når recipient. En dagvattenstrategi
ska tas fram med riktlinjer för dagvattenhanteringen
inom kommunen.
Ny bebyggelse ska främst tillkomma inom områden
ÖVERSIKTSPLAN HABO KOMMUN
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som är anslutna till det kommunala VA-nätet
eller där det finns förutsättningar att göra detta.
Kommunen ska ha ett VA-system med kapacitet
att hantera kommande utveckling och förväntad
befolkningsökning.
Kommunen ska verka för att enskilda
avloppsanläggningar med brister förbättras så att
dagens reningskrav uppfylls.
Kommunen ska ha en aktuell och
kommunomfattande VA-plan senast år 2020.
Kommunens grundvattenresurser ska skyddas.
Ny bebyggelse ska undvikas inom befintliga och
planerade vattenskyddsområden. Kommunen ska
arbeta för att bevara och stärka utpekade natur
och vattenområden samt kopplingar mellan dessa.
Exploatering inom strukturen kan ske, hänsyn ska
då tas till områdets värde samt koppling till andra
områden. Bedömning görs i varje enskilt fall.
Kommunen ska arbeta för att bevara och stärka
utpekade natur- och vattenområden samt
kopplingar mellan dessa.
Exploatering på förorenade områden ska endast
tillåtas om efterbehandling genomförs.

Konsekvenser av planförslaget
Möjlighet till positiva konsekvenser för
vattenmiljön under förutsättning att åtgärder
och strategier enligt planförslaget genomförs.
Planförslaget föreslår bebyggelse av områden
som idag är oexploaterade och som i huvudsak
används som åkermark. Planförslaget föreslår
också en utbyggnad av infrastrukturen för att
gynna hållbart resande. Tillkommande bebyggelse
och infrastruktur kommer att skapa hårdgjorda
ytor som gator/vägar, parkeringar och takytor.
Nederbörd som rinner av från dessa ytor kallas
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dagvatten. Fler hårdgjorda ytor innebär att den
totala mängden dagvatten i kommunen i framtiden
kommer att öka och att dagvattnet kan föra
med sig de eventuella föroreningar som finns på
ytan som vattnet rinner över. Vid nederbörd ger
hårdgjorda ytor en snabb avrinning som kan orsaka
översvämningar i och i anslutning till recipienterna
vilket kan leda till märkbara negativa konsekvenser.
När naturmark hårdgörs försvinner viktiga
ekosystemtjänster som vattenrening och
vattenreglering. De naturliga förutsättningarna
för infiltration minskar vilket kan
minska grundvattenbildningen. Minskad
grundvattenbildning kan i ogynnsamma fall
påverka miljökvalitetsnormerna för vatten om den
kvantitativa statusen i en viss grundvattenförekomst
påverkas. Risken för att sådana miljökonsekvenser
skulle uppstå bedöms som liten då de föreslagna
områdena för bebyggelse och verksamheter är små
i relation till grundvattenförekomsternas storlek.
För att förhindra att negativa miljökonsekvenser
uppstår till följd av fler hårdgjorda ytor är det
viktigt att fördröja dagvattnet i dammar och/
eller låta det infiltrera ner i marken. Det bedöms
att planförslaget ger potential för ytor för lokalt
omhändertagande av dagvatten. Det är viktigt
att det i framtida detaljplanering avsätts sådana
ytor för fördröjning och infiltration. Om fortsatt
planläggning inte säkerställer tillräckligt stora
ytor för att omhänderta dagvatten lokalt riskerar
planförslaget att innebära märkbara till stora
negativa miljökonsekvenser för recipienterna i
form av försämrad vattenkvalitet, översvämningar
och erosion. Detta kan påverka möjligheten
att nå miljökvalitetsnormerna för vatten om
vattenförekomsternas ekologiska och kemiska
status påverkas.
Flera av recipienterna i kommunen till exempel
Vättern och Vätterbäckarna har höga naturvärden
och det är ännu inte utrett vilken belastning
som är acceptabel för dessa recipienter om
miljökvalitetsnormerna för vatten ska nås.
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Det finns idag inga riktlinjer eller någon
övergripande strategi för omhändertagande av
dagvatten. För att säkerställa vattenkvaliteten
och naturvärdena i recipienterna är det viktigt att
dessa känslighetsklassas och det därefter utarbetas
en dagvattenstrategi som tar hänsyn till denna
klassning. Vattendrag som idag är hårt belastade
och ligger i anslutning till bebyggelse som kan ta
skada av översvämningar bör utredas ytterligare
med avseende på höga flöden. Detta kan till
exempel ske genom översvämningskarteringar med
simulering av vattennivåer och vattenutbredning vid
högflödessituationer.
Dagvatten som avrinner från vägar, gator och
parkeringsytor kan innehålla olika typer av
föroreningar i mindre eller större omfattning.
Detta kan vara metaller och oljeföroreningar.
Avrinning av orenat dagvatten från dessa typer av
ytor kan ge negativa konsekvenser i recipienterna.
Dagvatten är ofta grumligt vilket kan medföra
negativa konsekvenser för vattenlevande växter
och djur. Det är därför viktigt att även detta
dagvatten fördröjs och tillåts infiltrera. Vägar, broar,
vägtrummor och liknande kan fel utformade utgöra
barriärer i vattenmiljön. Det är därför särskilt viktigt
att detaljplaner, väg- och järnvägsplaner granskas
noggrant med avseende på denna aspekt.
Planförslaget föreslår att bebyggelse främst ska
tillkomma inom områden som kan anslutas
till det kommunala VA-nätet. Det är därför
viktigt att kommunens avloppsreningsverk
har tillräcklig kapacitet inför den kommande
befolkningsökningen. Redan idag är kapaciteten i
Habo tätorts avloppsreningsverk begränsad och
avloppsreningsverket bedöms inte ha kapacitet
för den tillkommande flödesbelastning en
befolkningsökning innebär. Det förekommer
med jämna mellanrum bräddning av orenat
avloppsvatten till Hökesån vid hög nederbörd.
Hökesån har höga naturvärden med förekomst
av bland annat öring och harr. Utsläpp av
orenat avloppsvatten kan medföra negativa
miljökonsekvenser som till exempel övergödning

och syrebrist. Det är därför mycket viktigt att
avloppsreningen i Habo tätort utreds utifrån den
kommande utvecklingen och att mark reserveras
för ett eller flera nya avloppsreningsverk. Under
förutsättning att det kommunala VA-nätet har
tillräckligt stor kapacitet bedöms det medföra
små positiva miljökonsekvenser att hålla ihop
bebyggelsen till områden som kan anslutas till
kommunalt VA.
I kommunen finns cirka 1 500 enskilda
avloppsanläggningar varav cirka en tredjedel
inte är godkända enligt dagens miljölagstiftning.
För att miljöpåverkan från de enskilda avloppen
ska minska är det viktigt att det finns en plan
för anslutning av områden där belastningen
från avloppen riskerar att medföra negativa
miljökonsekvenser och att tillsynsinsatser enligt
miljöbalken sker. I planförslaget föreslås att en
aktuell och kommunomfattande VA-plan ska tas
fram till senast år 2020. Planen ska presentera en
helhetslösning för vatten- och avloppsituationen
i kommunen. Att fler områden ansluts till det
kommunala VA-nätet och att enskilda avlopp rustas
upp enligt dagens miljökrav bedöms medföra
positiva miljökonsekvenser.
Kommunen har i nuläget ingen strategi för
framtida dricksvattenförsörjning. Vattenkvaliteten
i den nuvarande reservvattentäkten för Habo
tätort är inte tillfredställande och det förekommer
sandtäkt i anslutning till vattentäktsområdet. Det
saknas reservvattentäkter för Furusjö, Brandstorp
och Baskarps vattentäkter. Om ordinarie
vattentäkter förorenas eller drabbas av driftstopp
måste vattenförsörjning ordnas via tankbil.
Detta kan innebära negativa konsekvenser för
invånarna. Det är därför viktigt att en kommunal
vattenförsörjningsplan tas fram.
I planförslaget föreslås nya områden för
verksamheter till exempel i anslutning till Fiskebäck
(söder om Habo tätort). Detta område ligger i nära
anslutning till Vättern. Bullrande och miljöstörande
verksamheter kommer dock inte att tillåtas
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eftersom bostadbebyggelse planeras i närheten. För
att skydda Vättern och områdets grundvatten är det
viktigt att inte tillåta verksamheter som kan påverka
vattenkvaliteten i grund- och ytvatten alternativt
att vidta skyddsåtgärder så att detta inte kan ske.
Under dessa förutsättningar bedöms denna del av
planförslaget ge små negativa miljökonsekvenser.

positiva miljökonsekvenser för vattenmiljön under
förutsättning att åtgärder, riktlinjer och strategier
enligt planförslaget genomförs.

I förslaget pekas natur- och vattenområden ut
som anses viktiga på en lokal nivå. De föreslagna
områdena är utpekade för att visa de gröna och
blåa strukturer som finns i kommunen och för att
dessa naturområden är viktiga för att knyta ihop
ekosystemtjänsterna och den blågröna strukturen.
Dessa ska enligt planförslaget bevaras och stärkas
samt knytas ihop. Detta kan ske genom att sådana
områden undantas från bebyggelse eller att
bebyggelse och annan exploatering tar hänsyn till
värdena i de gröna och blå strukturerna. Grönytor,
våtmarker och annan genomsläpplig mark i
urbana miljöer är viktiga eftersom de renar regnoch smältvatten. Sådana ytor kan också minska
vattenmängderna och jämna ut flöden vid häftiga
regn. Planförslaget specificerar inte närmare vilka
åtgärder som ska ske för att bevara och stärka den
blågröna strukturen vilket gör det svårt att bedöma
miljökonsekvenserna. I planförslaget anges dock
att en kommunövergripande naturvårdsplan ska tas
fram. I denna kommer natur- och vattenområden
att inventeras och klassificeras. Efter att denna
plan tagits fram kan man ge förslag på åtgärder
för att stärka, bevara och koppla ihop de blåa och
gröna strukturerna. Genomförandet av åtgärder
som gynnar ekosystemtjänster och den blågröna
strukturen i samhället bedöms ge stora positiva
miljökonsekvenser.

Vad säger planförslaget?

Det finns ett antal förorenade områden i
kommunen som kan komma att exploateras. Vid
exploatering kommer dessa områden att behöva
saneras vilket medför positiva miljökonskevenser då
det minskar risken för utläckage av föroreningar i
yt- och grundvatten.
Sammantaget bedöms planförslaget medföra
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Klimat och energi
Kommunen ska vara delaktig i att ta fram ett
regionalt klimatanpassningsprogram och verka för
att implementera detta i kommunens dagliga arbete.
Kommunen ska genomföra en
resvaneundersökning och arbeta med
beteendepåverkan för att öka andelen resor med
kollektivtrafik och cykel.
Kommunen ska arbeta för att öka produktionen
och användandet av förnybar energi.
Kommunen ska planera för flytt av nuvarande
värmeverk till markerad plats.
Kommunen ska planera för solceller på lämpliga
kommunala byggnader och bostäder som byggs av
allmännyttan.
Kommunen ska planera för möjligheten att etablera
laddstolpar vid nybyggda flerbostadshus och
offentliga byggnader.
Etablering av vindkraftverk inom utpekade
områden ska prioriteras framför andra allmänna
intressen. Dessa områden ska nyttjas på bästa
sätt för att maximera antalet verk och prövas för
etablering av vindkraftsparker om minst 3 verk.
Enstaka vindkraftverk är möjligt att prövas inom
resterande delar av kommunen. Vid etablering av
vindkraft vid kommungränserna ska samverkan ske
med grannkommunerna.
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Konsekvenser av planförslaget
Möjlighet till stora positiva konsekvenser med
avseende på klimatpåverkan om de åtgärder
avseende hållbart resande och förnybar energi
som föreslås i planförslaget genomförs.
Planförslaget räknar med en befolkningsökning
på ca 9 000 personer till år 2040. En sådan
befolkningstillväxt kommer att medföra
klimatpåverkan på ett eller annat sätt. Alla invånare
kommer dagligen att transportera sig mellan olika
målpunkter och beroende på vilket färdmedel
man väljer kommer det att ge olika effekter på
klimatet och andra aspekter. Befolkningsökningen
kommer också att medföra fler bostäder och
verksamheter som kräver el och uppvärmning.
Något förenklat kan man säga att ju fler invånare
kommunen får desto större klimatpåverkan fås.
Det är därför mycket viktigt att kommunen arbetar
med en samhällsplanering som ger invånarna
förutsättningar att minska sin klimatpåverkan.
Planförslaget föreslår en utbyggnad av tätorterna
som möjliggör att resa kollektivt med buss
och tåg. Det är en del i arbetet med att få över
resandet från bil till kollektivtrafik. Det innebär
att bostäder planeras i kollektivtrafikstråk med
omstigningsplatser, vilket främst gäller Habo tätort.
Noderna utformas på ett sätt som gör det enkelt
att ta sig dit till fots med cykel eller bil, för att
sedan kunna resa vidare med buss eller tåg. Dessa
noder ska vara utformade med säkra cykel- och
bilparkeringar.
Planförslaget föreslår också att nya bostäder
delvis ska byggas genom förtätning med
flerbostadshus i Habo tätort, inom en radie av
1000 meter från tågstationen. Tanken bakom
denna planeringsstrategi är att öka antalet invånare
som bor nära Habo station för att de ska kunna
nyttja kollektivtrafiken i större utsträckning. Ett
avstånd på 600-1 000 meter från stationen anses

vara ett rimligt avstånd att gå eller cykla för att ta
sig till en målpunkt eller för att ta sig vidare med
kollektivtrafik.
Kommunen kommer även att ta fram en
cykelstrategi där man tar ett helhetsgrepp och tittar
på cykelvägnätet, cykelparkeringar m.m., framförallt
i Habo tätort men även i hela kommunen. Detta för
att ge invånarna förutsättningar att använda cykel
helt eller delvis som transportmedel till och från
arbete och fritidsaktiviteter.
En viktig del i arbetet med att öka andelen resor
med kollektivtrafik handlar om beteendepåverkan.
Kommunen kommer att genomföra en
resevaneundersökning för delar av Habo tätort för
att lättare kunna skapa en bild av hur invånarna i
tätorten reser, vad deras inställning är till att resa
hållbart och vad som påverkar vilket färdmedel som
de använder samt hur kommunen kan arbeta för att
underlätta för kollektivt resande.
Jönköpings län har visionen att bli ett Plusenergilän
till år 2050. Det innebär att behovet av energi i länet
ska minska och produktionen av förnybar energi
öka, så att det blir ett överskott som kan användas
utanför länet. Det finns ett etappmål för år 2020
som säger att länet ska vara självförsörjande på el
till minst 50 procent. Elen ska vara förnybar och
främst produceras med solceller, vindkraft och
kraftvärmeverk.
För att öka andelen förnybar energi och bidra till
visionen om ett Plusenergilän pekas i planförslaget
ut två områden som kan vara lämpliga för
etablering av vindkraftverk. Dessa områden är
ca 1 300 respektive 450 hektar. Utpekandet har
föregåtts av kartanalys av områden som är minst
100 hektar stora. Hänsyn har tagits till bostäder
genom att undanta en zon om 500 meter från
varje bostadshus. Efter att dessa områden valts
ut har avvägningar gjorts mot allmänna intressen.
Ett nytt vindkraftverk med en totalhöjd om cirka
200 meter och en installerad effekt om cirka 3
MW(megawatt) kan försörja cirka 750 villor med
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elektricitet under ett helt år. Byggande av vindkraftverk
skulle öka andelen förnybar energi och bidra till
att göra kommunen mer självförsörjande gällande
el. Etablering av vindkraftverk med tillhörande
infrastruktur påverkar dock landskapsbilden och
kan orsaka buller, skuggor och vibrationer vilket
kan påverka människors hälsa negativt om det finns
närboende. Vindkraftverk kan även ge en negativ
inverkan på växt- och djurliv.
Kommunen arbetar även för att etablera solceller
och solfångare på offentliga byggnader så som skolor
och vårdinrättningar, samt möjliggöra för etablering
av laddpunkter för bilar i nybyggda bostadsområden
och vid offentliga byggnader, vilket också är ett steg i
arbetet med att öka användningen av förnybar energi.
Kommunen har hittills installerat 45 kW solceller på
offentliga byggnader och det finns planer på att öka
detta ytterligare. Laddpunkter för elbilar har installerats
på fyra platser i Habo tätort.
Inom tidsperspektivet för översiktsplanen finns
behov av att byta ut värmeverket i Habo tätort dels då
detta kommer att bli utslitet och dels för att det har
en olämplig placering inne i ett bostadsområde. Om
ett eller flera nya värmeverk byggs kommer detta att
ske enligt dagens bäst tillgängliga teknik och bli mer
energieffektivt vilket sannolikt ger mindre utsläpp av
växthusgaser.
Vilken klimatpåverkan som en befolkningsökning
medför styrs av många faktorer, som är svårbedömda
i nuläget, till exempel framtida ekonomiska styrmedel
(såsom höjd bensinskatt och subventioner på
elbilar), mer energieffektivt byggande och beteende/
attitydförändringar hos kommuninvånarna. Det är
därför svårt att bedöma vilken påverkan planförslaget
ger på energianvändningen och klimatet. Ovan
nämnda bebyggelsestrategier och åtgärder kan bidra
till att minska energianvändningen och klimatpåverkan.
Under förutsättning att åtgärder och strategier
genomförs så som de anges i planförslaget ger detta
möjlighet till stora positiva miljökonsekvenser.
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Markanvändning
Vad säger planförslaget?

Kommunen är positiv till att byggnation kan ske på
landsbygden men avstyckningar och placering av
byggnader ska ske med eftertanke. Enstaka bostadsbyggnation på jordbruksmark och bebyggelse i glest
bebyggda, opåverkade naturområden ska undvikas.
Detta för att värna om naturvärden, landskapsbilden och för att tillvarata den jordbruksmark som
finns.
Det ska finnas förutsättningar för grundläggande
service såsom tillgång till bredband, mobilnät,
livsmedel, drivmedel mm på landsbygden.
Områden för LIS (landsbygdsutveckling i
strandnära lägen) pekas ut för bostadsändamål
vid Hökesjön och Brandstorp för att stärka
serviceunderlaget i både Furusjö och Habo kyrkby.
LIS-områden för bostadsändamål pekas även ut
i Brandstorp för att stärka den service som finns
i Brandstorps samhälle och kyrkby. Fri passage
utmed sjöar och vattendrag ska alltid säkerställas.
Strandzonens naturvärden, kulturmiljöer och
friluftsvärden ska beaktas.
Förtätningar, utveckling av större bostadsområden
eller etablering av samhällsviktig funktion bör vara
tillåtet på jordbruksmark, förutsatt att det ligger i
anslutning till en tätort och kan anslutas till befintlig
infrastruktur så som vatten- och avlopp och vägar.
Exploatering på jordbruksmark ska ske på ett
markeffektivt sätt.
Ianspråktagande av jordbruksmark bör
kompenseras med exempelvis ekosystemtjänster
i andra delar av kommunen. (till exempel tjänster
som länkar samman grönområden, gynnar
pollinering, trädplantering som förstärker ett viktigt
grönt stråk, restaurera våtmark)
Kommunen ska arbeta för att bevara och stärka

utpekade natur- och vattenområden samt
kopplingar mellan dessa.

Konsekvenser av planförslaget
Risk för märkbara negativa miljökonsekvenser
genom förlorade ekosystemtjänster kopplade
till jordbruksmark.
Habo kommun har de senaste åren vuxit med
200-300 nya innevånare per år. I en snabbt
växande kommun behöver samhället utvecklas
med nya bostadsområden, skolor, arbetsplatser,
väginfrastruktur med mera. En del av utvecklingen
går att tillgodose på mark som redan är
ianspråktagen och bebyggd genom förtätning
eller genom att omvandla bebyggda områden. För
resterande utveckling behöver även obebyggd mark
tas i anspråk. När nya områden planeras eftersträvas
närhet till service och befintlig infrastruktur, både
vad det gäller vägar, kollektivtrafik och vatten- och
avloppseldningar. Det innebär att utvecklingen ofta
sker i nära anslutning till befintliga tätorter.
Habo kommun består av ca 4 770 ha
jordbruksmark vilket motsvarar ca 14,5 % av
kommunens totala areal (2016). Marken runt Habo
tätort består till stor del av jordbruksmark vilket gör
det mycket svårt att undvika att ta jordbruksmark i
anspråk för samhällsutveckling.
När jordbruksmark bebyggs försvinner viktiga
ekosystemtjänster som t.ex. produktion av
livsmedel, genetiska resurser, pollinering mm.
Dessa ekosystemtjänster kan vara mycket svåra att
återskapa på samma plats i framtiden. Planförslaget
innebär i denna del mycket stora negativa
miljökonsekvenser. Planförslaget föreslår därför att
ianspråktagande av jordbruksmark ska kompenseras
med ekosystemtjänster i andra delar av kommunen.
Exempel på sådana kompensationsåtgärder
kan vara ekosystemtjänster som länkar samman
grönområden, gynnar pollinering, plantera träd
ÖVERSIKTSPLAN HABO KOMMUN
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som förstärker ett viktigt grönt stråk och restaurera
våtmarker.
Det finns mark kring tätorten som inte är
jordbruksmark. Den största delen av denna mark
består av skogsmark. Kring tätorter utgör skogsmark
ofta viktiga frilufts- och rekreationsområden.
Skogsmarken kring Habo tätort har dessutom
höga naturvärden. Valet mellan att exploatera
jordbruksmark eller skogsmark runt tätorten blir
därför en fråga om intresseavvägningar. Om man
skulle välja att exploatera skogsmarken runt Habo
tätort istället för jordbruksmarken skulle detta
innebära att ortsbefolkningen inte får tillgång
till tätortsnära natur. Jordbruksmark är inte
allemansrättsligt tillgänglig på ett likvärdigt sätt som
skog eller annan naturmark och kan inte användas
för rekreation och friluftsliv på samma sätt.
Genom att planera för utveckling i direkt anslutning
till tätorter kan många vinster göras. Marken används
mer resurseffektivt, kostnader för utbyggnad av
infrastruktur blir mer samhällsekonomiska än
om man planerar för utveckling på mark någon
kilometer utanför tätorten. Exploatering på mark
som inte ligger i direkt anslutning till tätorten skulle
skapa en tätort med stora barriärer och stora avstånd
mellan olika delområden. Genom utveckling enligt
planförslaget blir avstånden mellan målpunkter
kortare vilket kan bidra till ett mer hållbart resande
inom tätorten.
Planförslaget beskriver att enstaka nya bostäder på
landsbygden ska kunna prövas genom lovgivning
utan föregående planläggning. Planförslaget menar
dock att avstyckningar och placering av byggnader
ska ske med eftertanke både för att värna om
landskapsbilden och för att inte ianspråkta värdefull
jordbruksmark. Därmed öppnar kommunen upp för
bebyggelse utanför utvecklingsområdena. Om det
finns möjlighet att bosätta sig på landsbygden, och
eventuellt öka befolknings- och serviceunderlaget på
landsbygden, kan det innebära ökade möjligheter att
bevara jordbruksnäringen. Detta skulle kunna bidra
till att öka den inhemska livsmedelsproduktionen
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vilket skulle innebära märkbara positiva
miljökonsekvenser.
LIS-områden pekas ut för bostadsändamål vid
Hökesjön och i Brandstorp. LIS-områdena kan
därmed bidra till upprätthållandet och utvecklingen
av en levande landsbygd. Ur dessa aspekter bedöms
ett genomförande av planförslaget ge positiva
konsekvenser ur ett markanvändningsperspektiv.
LIS-område pekas även ut i Baskarps hamn. Syftet
med detta LIS-område, som ligger helt inom ett
riksintresseområde för det rörliga friluftslivet
(Vättern med öar och strandområden) är att
utveckla servicen inom Baskarps hamn- och
badplatsområde. Utveckling av Baskarps hamn
skulle därför stärka syftet med riksintresset
eftersom en utveckling av dessa verksamheter
bedöms öka möjligheterna till friluftsliv och
rekreation.
Genom utpekande av LIS-områden föreslås en
framtida utveckling inom strandskyddat område.
Planförslaget är dock tydligt med att strandskyddets
syften ska bevaras. I planförslaget ges planeringsförutsättningar och rekommendationer inför
kommande planarbete och eventuell dispens
från strandskyddet för LIS-områdena. Därmed
bedöms ett genomförande av planförslaget
inte innebära att allmänhetens möjligheter att
utnyttja områdena försämras. Ur detta hänseende
bedöms planförslaget medföra obetydliga
miljökonsekvenser.
I planförslaget pekas två skogsområden ut som
bedöms vara lämpliga att utreda vidare för en
etablering av vindkraftparker. I nuläget finns inga
vindkraftverk alls i kommunen. En förändrad
markanvändning inom dessa områden kan
medföra märkbara negativa miljökonsekvenser
genom att ekosystemtjänster kopplade till skogen
försvinner. Exempel på ekosystemtjänster som kan
påverkas vid en vindkraftsetablering är pollinering,
klimatreglering, naturupplevelser, träråvara och
livsmedel. En etablering av vindkraftverk innebär

även positiva miljökonsekvnser då förnybar el
produceras. En etablering av vindkraft föregås
alltid av en prövning enligt miljöbalken och i denna
prövning finns det möjligheter att ställa krav på
kompensationsåtgärder. Etablering av vindkraftverk
med tillhörande infrastruktur påverkar även
landskapsbilden och kan orsaka buller, skuggor och
vibrationer. Detta kan påverka människors hälsa
negativt om det finns närboende. Vindkraftverk kan
även ge en negativ inverkan på växt- och djurliv.
Områdena som pekats ut innehåller dock inga
bostäder eller kända natur- eller kulturvärden.
Sammanfattningsvis bedöms planförslaget medföra
både positiva och negativa miljökonsekvnser
ur ett markanvändningsperspektiv. De mest
påtagliga negativa konsekvenserna uppstår
vid exploatering av jordbruksmark då viktiga
ekosystemtjänster går förlorade. Genom att
kompensera för förlusten av ekosystemtjänster
på andra platser i kommunen bedöms de negativa
miljökonsekvenserna mildras något. Planförslaget
medför också positiva konsekvenser framförallt
för landsbygdsutvecklingen. Den sammantagna
bedömningen är dock att planförslaget medför
märkbara negativa miljökonskvenser ur ett
markanvändningsperspektiv.

Trafik och infrastruktur
Vad säger planförslaget?

Det ska vara möjligt att arbetspendla mellan
Habo och Jönköping samt Habo och Mullsjö
genom kollektivtrafik (buss och tåg) och cykling
samt köra bil. För att uppnå detta kommer det
att krävas samarbete med grannkommunerna och
myndigheter. Det kommer att finnas ett stort behov
av infrastruktursatsningar för att åstadkomma
hållbar arbetspendling mellan ovan nämnda orter.
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Nya bostadsområden ska försörjas med
kollektivtrafik.
Kommunens orter ska bindas ihop med
cykelstråk. Dessa ska även bindas ihop med
grannkommunerna genom cykelstråk.
Kommunen ska verka för säkra övergångar över
väg 195 vid tätorterna.
Kommunen ska arbeta för dubbelspår och fler
stationslägen längs Jönköpingsbanan.

Konsekvenser av planförslaget
Möjlighet till stora positiva konsekvenser om
de åtgärder avseende hållbart resande som
föreslås i planförslaget genomförs.

Mellan Habo och Jönköping finns ett starkt
pendlingsstråk med cirka 4 000 personer som
arbetspendlar varje dag. Cirka 3 000 personer
pendlar från Habo kommun till Jönköping varje
dag och cirka 1 000 personer pendlar in till Habo
från Jönköpings kommun. Väg 195 är hårt belastad,
främst vid morgon och eftermiddag, varför man får
anta att de flesta som pendlar åker bil i dagsläget.
Trängseln vid infarterna till Jönköping är stor
morgon- och eftermiddagstid.
Denna hållbarhetsbedömning utgår från att de
åtgärder som föreslås i planförslaget för att främja
miljömässigt hållbart resande, t.ex. satsningar på
kollektivtrafiken, genomförs. Om arbetspendlingen
via kollektivtrafik mellan Habo och Jönköping
inte fungerar samtidigt som befolkningen i
Habo kommun fortsätter att öka kommer
miljökonsekvenserna i Jönköping och längs
pendlingsstråken i form av trängsel, buller och
försämrad luftkvalitet att blir stora.
Kommunens viljeinriktning är att det ska vara
möjligt att åka kollektivt längs pendelstråken HaboÖVERSIKTSPLAN HABO KOMMUN

Jönköping och Habo-Mullsjö med tåg och buss,
att cykla, men också att åka bil när det behövs.
Detta för att skapa en hållbar trafiksituation längs
pendlingsstråken och i Jönköpings stad samt för att
öka miljövinsterna. Kommunen måste därför arbeta
för att i samverkan med framförallt Jönköpings
kommun, myndigheter och andra aktörer skapa
ett attraktivt transportstråk med fokus på hållbara
transportslag. Om denna typ av samarbete kommer
till stånd kan man skapa en större genomslagskraft
och vinsterna för samtliga parter blir större
samtidigt som möjligheten att skapa ett robust och
miljömässigt hållbart transportsystem ökar.
För att få pendelströmmarna att ställa om till
kollektivtrafik och cykel bedöms det förutom
en god infrastruktur behövas ett arbete med att
förändra attityd och beteende hos människor för
att få till en ökad mängd hållbara resor. Kommunen
kommer att arbeta för att lyfta frågan med en
gemensam resurs i form av en mobility manager
tillsammans med närliggande kommuner.
I planförslaget föreslås flera investeringar när
det gäller järnväg, vägar och cykelbanor som
är förutsättningar för att på sikt skapa ett mer
miljömässigt hållbart resande. Detta kommer
att innebära att mark tas i anspråk på andra
sätt än i nuläget vilket kan innebära negativa
miljökonsekvenser.
Om de åtgärder som föreslås i planförslaget
genomförs och resande mellan Habo och
Jönköping till större del kan börja ske med cykel
eller kollektivtrafik kommer det att innebära stora
positiva miljökonsekvenser i form av minskad
klimatpåverkan, mindre trängsel, förbättrad
luftkvalitet, minskat buller och minskade
utsläpp av kväveoxider med mera. De positiva
miljökonsekvenserna kommer främst att märkas
längs transportstråken och vid infarterna till
Jönköping. De positiva miljökonsekvenserna som
ett mer hållbart resande medför bedöms dock
överväga de negativa miljökonsekvenserna som
eventuellt kan uppstå då infrastrukturen byggs om.
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Genom föreslagna satsningar på gång- och
cykelvägar ges fler människor möjlighet att
använda cykel som transportmedel. Detta ger
förutom positiva miljökonsekvenser även positiva
konsekvenser för folkhälsan.

Miljö, hälsa & säkerhet
Vad säger planförslaget?
Farligt gods
Ny bebyggelse inom 150 meter från transportled
för farligt gods ska riskbedömas innan beslut om
detaljplan och bygglov tas. Detta gäller både väg och
järnväg.
En riskbedömning ska genomföras inför byggande
intill annan transportled där det sker transport av
farligt gods till exempel väg/gata fram till industri
eller annan verksamhet med behov av sådana
transporter.
Buller
Svenska riktvärden och riktlinjer eller i Sverige
tillämpad praxis ska följas.
Platsspecifika bullerutredningar ska vid behov göras.
Vid bebyggelse i anslutning till järnväg ska dessutom
vibrationer utredas.
Befintlig kollektivtrafik och gång- och
cykelinfrastruktur ska utvecklas för att minska
transportbehovet med bil.
Miljöfarliga verksamheter
Skyddsavstånd mellan miljöfarlig verksamhet och
bebyggelse ska utredas i varje enskilt fall både vid
nyetablering av verksamhet vid bebyggelse och
vid nybyggnation vid en befintlig verksamhet. Vid
åtgärder i närheten av miljöfarliga verksamheter ska
en riskbedömning genomföras.

ÖVERSIKTSPLAN HABO KOMMUN

34

Förorenad mark
Misstänkt eller konstaterat förorenade områden
ska utredas innan detaljplan eller bygglov ges.
Exploatering på förorenade områden kan endast
tillåtas om det genomförs saneringsåtgärder. Vid
sanering ska hänsyn tas till framtida klimatpåverkan
så att området inte återförorenas eller att
föroreningar riskerar att spridas i framtiden.
Luftkvalitet
Kommunen ska arbeta aktivt för att förbättra
luftkvaliteten genom att utföra åtgärder som
dämpar konsekvenserna av luftföroreningarna samt
minskar föroreningarna. Rikt- och gränsvärden
enligt gällande miljökvalitetsnormer ska följas och
åtgärdsprogram ska upprättas vid behov. Särskild
uppmärksamhet bör riktas mot områden där
det finns indikationer på dålig luftkvalitet samt
områden nära vägar större vägar där utsläppen
är större. Vid nyexploatering ska ett hållbart
trafiksystem byggas där kollektivtrafik och gångoch cykeltrafik är norm.
Ras, skred och erosion
Vid bebyggelse av nya områden ska stabiliteten
alltid utredas och riskbedömas.
Skyfall och översvämningar
Planläggningen av ny bebyggelse ska inte försämra
eller skapa översvämningsproblematik på annan
plats. Det ska istället alltid eftersträvas att i samband
med planläggning förbättra tätortens förmåga att
fördröja vatten vid skyfall.
I samhällsplaneringen ska hänsyn tas till förhöjda
vattennivåer, kortvariga kraftiga skyfall och höga
flöden, genom att ta fram helhetslösningar och
fördröjningsåtgärder för dagvatten.
Samhällsviktiga funktioner och tillgängligheten till
och från dessa samt ny bebyggelse på ej tidigare
exploaterad mark ska säkras mot ett 100 – års regn
Värmebölja
Kommunen ska i den fysiska planeringen ta hänsyn
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till värmeproblematik och förebygga bildandet
av värmeöar genom att arbeta för att minimera
andelen hårdgjorda ytor i nybyggda områden
samt arbeta för att vegetation och grönytor
tas med i planering av både nya områden och
omvandlingsområden
Kommunen ska beakta kommande behov av
kylning av lokaler för samhällsviktig verksamhet vid
ny- och ombyggnation
Kommunen ska arbeta med skuggplanering av
utomhusplatser där utsatta grupper vistas i stor
utsträckning, så som lekplatser på förskolor
och skolor samt uteplatser vid vårdrelaterade
verksamheter
Strålning och elektromagnetiska fält
Vid ny bebyggelse ska det säkerställas att
byggnaden uppförs med radonskyddande
konstruktion där behov finns.
Radonhalten i marken ska kontrolleras i
samband med grundundersökningar i områden
som detaljplaneläggs för bostäder och/eller
verksamheter.
Kommunen ska arbeta med skuggplanering av
utomhusplatser där utsatta grupper vistas i stor
utsträckning, så som lekplatser på förskolor
och skolor samt uteplatser vid vårdrelaterade
verksamheter
Nya kraftledningar och elektriska anläggningar
ska utformas eller förläggas så att exponering för
magnetfält begränsas.
Nya bostäder, skolor, förskolor och daghem
ska placeras så de inte påverkas av befintliga
elanläggningar som ger förhöjda magnetfält.

Konsekvenser av planförslaget

Habo kommun har vuxit mycket under 2000-talet
och kommer enligt befolkningsprognoser
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att fortsätta växa. Uppskattningar visar att
invånarantalet i kommunen kommer att vara
ca 21 000-24 000 personer år 2040, vilken kan
jämföras med 12 000 personer år 2018. En
befolkningstillväxt på ungefär 9 000-12 000
personer kommer att ha en påverkan på hälso- och
miljöaspekter. Alla invånare kommer dagligen
att transportera sig mellan olika målpunkter och
beroende på vilket färdmedel man väljer kommer
det att ge olika effekter på aspekter som luftkvalitet,
risk för olyckor och buller. Befolkningsökningen
kommer sannolikt att innebära ökad trafik mellan
Habo tätort och Jönköping längs med väg 195 även
om planförslaget bygger på att öka andelen hållbara
resor.
Farligt gods
Risk för stora negativa konsekvenser kopplade
till farligt gods då transporter av farligt gods
sker inom Vätterns vattenskyddsområde.
Till farligt gods hör ämnen och produkter som
har egenskaper som kan skada människor, miljö
och egendom vid en olycka eller felaktig hantering
när de transporteras och lagras. Väg 26/47 är
rekommenderad väg för farligt gods. Väg 195
löper längs med Vätterns västra sida och används
för transport av farligt gods även om den inte är
rekommenderad väg för sådan transport. Vättern
är samtidigt en vattentäkt som försörjer cirka en
kvarts miljon människor med dricksvatten och
hela sjön med dess tillrinnande vattendrag utgör
vattenskyddsområde. En befolkningsökning
kommer att leda till ökad trafik vilket innebär en
ökad risk för olyckor med farligt gods. Olyckor
med farligt gods riskerar att medföra stora
negativa konsekvenser om föroreningar når
Vättern. Trafiksituationen från Sjogarpsrondellen
i Habo tätort och söderut mot Jönköping är
ansträngd under morgon- och eftermiddagstid och
kommer sannolikt att bli än mer ansträngd av en
befolkningsökning vilket gör att risken för olyckor

ökar. Generellt ska skyddet mot olyckor med farligt
gods vid vattentäkter förstärkas men inga specifika
skyddsåtgärder anges i planförslaget utöver att det
föreslås att man tillsammans med Trafikverket och
Jönköpings kommun ska utreda möjligheten att
bredda vägen till 2+2 körfält. Detta kan minska
risken för olyckor men åtgärden förslås dock
huvudsakligen för att förbättra trafiksituationen för
pendlingstrafiken mellan Habo och Jönköping.
Översiktsplanen föreslår utveckling av
bostadsområden längs med Jönköpingsbanan
och väg 195 där farligt gods transporteras. I
nuläget råder byggnadsförbud 30 meter från
vägområdet kring väg 195 och 50 meter från
vägområdet vid väg 26/47. I planförslaget anges
att innan beslut om detaljplan och bygglov ska
riskbedömningar göras då planer finns på att
bygga nära transportleder för farligt gods och
andra leder där det sker transporter till och från
industri eller annan liknande verksamhet. Under
förutsättning att sådana riskbedömningar görs och
att relevanta skyddsåtgärder därefter vidtas bedöms
risken för olyckor med farligt gods medföra små
negativa konsekvenser för människors hälsa.
Dricksvattenintresset väger dock tyngre varför
den samlade bedömningen av miljökonsekvenser
kopplade till farligt gods blir att det finns riks för
stora negativa konsekvenser.
Buller

Risk för små negativa konsekvenser för
människors hälsa kopplade till påverkan från
buller då utveckling av bostäder föreslås i
bullerutsatta lägen, samtidigt som betydande
åtgärder föreskrivs för att åstadkomma god
ljudmiljö.
Buller är oönskat ljud som har stor påverkan
på människans hälsa och möjligheten till god
livskvalitet. Därför är det viktigt att både översiktsoch detaljplaneringen i kommunen tar hänsyn till
ÖVERSIKTSPLAN HABO KOMMUN
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bullerpåverkan. En detaljplan ska genom juridiska
bestämmelser säkerställa att gällande bullerkrav
följs inom detaljplaneområdet. I Habo kommun är
det vägtrafiken och järnvägen som är de främsta
källorna till buller. De grus- och stentäkter som
finns inom kommunen genererar också buller.
I planförslaget räknas, som tidigare nämnts,
med en befolkningsökning de kommande åren
vilket sannolikt kommer att medföra en ökning
av trafiken på väg 195 mellan framförallt Habo
tätort och Jönköping. En ökning av trafiken
på Jönköpingsbanan är också att vänta då
kundunderlaget kommer att öka. Det kan innebära
antingen fler turer eller längre tåg. Bullerpåverkan
från detta pendlingsstråk beror på flera olika
faktorer till exempel om man åker bil ensam
eller samåker, cyklar eller åker kollektivt med
buss eller tåg. En annan faktor som påverkar
trafikbullersituationen är utvecklingen av elbilar och
vätgasbilar som generellt har en lägre bullernivå än
traditionella bensin- och dieselbilar.
Planförslaget föreslår utveckling av
bostadsområden längs med Jönköpingsbanan och
väg 195. Vid planläggning av dessa områden ska
bullerutredningar tas fram och detaljplanen ska
genom bestämmelser säkerställa att gällande krav på
ljudnivåer för bostäder uppfylls.
Planförslaget bygger bland annat på att öka
andelen hållbara resor genom bostadsutveckling
i anslutning till kollektivtrafikstråk och etablering
av omstigningsplatser dit det går att ta sig till fots,
med cykel eller bil. Planförslaget innebär också att
nätet av gång- och cykelvägar utvecklas och knyts
samman. Om planförslagets satsningar på hållbart
resande genomförs finns det goda förutsättningar
att få kommuninnevånarna att använda
kollektivtrafik och cykel som transportmedel. Detta
styrs dock även av andra faktorer, som är mer
osäkra, till exempel framtida ekonomiska styrmedel
som höjd bensinskatt och subventioner på elbilar.
Det är därför svårt att bedöma vilket genomslag
för hållbart resande de föreslagna åtgärderna i
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planförslaget får för bullersituationen i kommunen.
Ett rimligt antagande kan vara att trafiken längs
med väg 195 och Jönköpingsbanan ökar men
kommande detaljplaner säkerställer att riktvärden
för buller nås. Under dessa förutsättningar bedöms
det finnas risk för små negativa konsekvenser för
människors hälsa.
Miljöfarliga verksamheter

Risk för små negativa konsekvenser
kopplade till miljöfarlig verksamhet då
områden för industrier föreslås i anslutning
till befintliga eller kommande områden för
bostadsbebyggelse samt att nya områden
för bostadsutveckling föreslås i anslutning till
befintlig miljöfarlig verksamhet.
Med miljöfarlig verksamhet avses de verksamheter
som definieras i miljöbalkens 9 kap. Det kan
vara flygplatser, avfallsdeponier, oljeraffinaderier,
avloppsreningsverk, bensinstationer eller olika
typer av industrier. Industrierna i Habo kommun
är till stor del mindre tillverkande industrier samt
lager- och godshanteringsverksamheter, förutom
belysningsföretaget Fagerhult som har ca 750
anställda.
Utsläpp från miljöfarliga verksamheter kan medföra
skador på miljön och konsekvenserna beror på
vilket ämne och vilka kvantiteter som släpps ut.
Planförslaget föreslår ytor för industrier i anslutning
till befintliga och kommande områden för
bostadsbebyggelse samt bostäder i anslutning till
befintliga industrier. Lämpliga skyddsavstånd måste
därför utredas i detaljplaneskedet. I detta skede kan
man även styra vilken typ av verksamheter man
kan tillåta. Eventuellt kan befintliga miljöfarliga
verksamheter behöva omlokaliseras. Under
förutsättning att tillräckliga skyddsavstånd mellan
miljöfarliga verksamheter och bostadsbebyggelse
upprättas och miljökvalitetsnormer och rikt- och
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gränsvärden kan innehållas, bedöms planförslaget
medföra små negativa konsekvenser.
Förorenade områden

Möjlighet till märkbara positiva konsekvenser
då förorenade områden kan saneras.
Med förorenade områden avses enligt miljöbalken
mark, grundvatten, ytvatten, sediment, byggnader
och anläggningar som är så förorenade att det
kan medföra skada eller olägenhet för människors
hälsa och/eller miljön. I Habo kommun finns ett
antal konstaterat förorenade områden med olika
riskklasser.
Planförslaget berör i huvudsak två förorenade
områden som har bedömts utgöra mycket stor
risk och stor risk för människors hälsa och miljön.
Vid detaljplaneläggning av dessa områden ska
noggranna utredningar av föroreningssituationerna
göras och sanering av områdena ska genomföras
innan de kan exploateras.
Luftkvalitet

Risk för märkbara negativa konsekvenser då
en ökad arbetspendling mellan Habo och
Jönköping kan påverka möjligheten att nå
miljökvalitetsnormerna.
Bra luftkvalitet bidrar på ett positivt sätt till både
människors hälsa och miljön. Luftföroreningar
kan orsaka sjukdomar och kan även bidra till
övergödning, försurning och klimatförändringar.
De främsta källorna till luftföroreningar är
vägtrafik, industri- och energiproduktion och
vedeldning.
Luften i Habo kommun har god kvalitet och
underskrider riktvärdena vid en jämförelse mot

miljökvalitetsnormerna för luft.
Exploatering av de områden som i planförslaget
pekats ut för bostadsändamål kommer sannolikt
att medföra en ökad biltrafik vilket kan leda till en
försämrad luftkvalitet särskilt i anslutning till de
vägar som används för arbetspendling. Sannolikt
kommer detta inte att påverka möjligheten
att innehålla miljökvalitetsnormerna för luft i
Habo kommun eftersom luftkvaliteten är god
i nuläget. De flesta kommuninnevånare som
pendlar till arbete utanför kommunen pendlar
till Jönköping. En ökad befolkning i Habo
kommun riskerar även att försämra luftkvaliteten
i Jönköping där man redan har problem att uppnå
miljökvalitetsnormerna för luft. I detta avseende
riskerar planförslaget att ge märkbara negativa
konsekvenser.
Ras, skred och erosion

Inga eller obetydliga konsekvenser då det
dels inte finns stora risker för ras och skred i
kommunen och dels för att de få områden
där det bedöms finnas risk skyddas av
strandskyddslagstiftningen.
En riskinventering gällande ras och skred
genomfördes 2010. Generellt finns inga stora
risker för ras och skred i kommunen. Vissa rasoch skredrisker finns dock vid Vätterbankarna
i Domnsand och längs med väg 195 där
Vätterbäckarna rinner under vägen. Inom dessa
riskområden bör byggnation, markarbete eller
liknande inte ske med tanke på risken för ras och
skred. Vätterbranten och delar av bäckravinerna är
försedda med strandskydd på 300 meter respektive
100 meter som begränsar vilka åtgärder som
får göras inom strandskyddet och därmed även
riskområden för ras och skred. Normalt sett är
byggnation, gallring eller annat markarbete inte
tillåten inom strandskyddet.
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När detaljplaner tas fram för nya områden
ska risken för ras och skred noggrant utredas.
Genom planbestämmelser ska det säkerställas att
risken för ras och skred är minimal. Under dessa
förutsättningar bedöms konsekvenserna som
obetydliga.
Skyfall och översvämningar

Möjligheter till stora positiva konsekvenser
för god klimatanpassning då planförslaget
pekar ut gröna ytor och stråk som ska
bevaras samt då det finns planer på att
ta fram en dagvattenstrategi och en
klimatanpassningsplan.
Fram till år 2100 beräknas de kraftiga regnovädren
öka med 30 % och årsmedelnedbörden med
10-30 % i Jönköpings län. Nederbördsmängden
kommer framförallt att öka under vinter, vår och
höst. Vattenflödena beräknas öka framförallt under
vintern samt bli lägre under sommaren. En stor del
av infrastrukturen för vatten och avlopp kommer
finnas kvar under många år framöver, vilket gör
att den infrastruktur som anläggs idag behöver
dimensionernas utifrån ett framtida klimat med
högre vattenflöden och extrem nederbörd.
Översvämning har hittills inte varit ett stort
problem i Habo. I takt med att framförallt Habo
tätort växer kommer andelen hårdgjorda ytor öka
och ytor som kan infiltrera stora mängder vatten
att minska, vilket innebär att flödesbelastningen i
recipienterna kommer att öka. Detta i kombination
med de kommande klimatförändringarna gör att
risken för översvämningar kommer att öka. Det
är därför viktigt att kommunen utreder vilken
belastning tilltänkta recipienter för dagvatten från
utvecklingsområden tål samt att man tar fram
riktlinjer för dagvattenfrågorna. Utgångspunkten
bör vara att dagvatten ska fördröjas och infiltreras
lokalt för att inte riskera översvämningar i
recipienterna.
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Habo kommun kommer att ta fram en
VA-plan med en strategi och riktlinjer för
dagvattenhantering. Kommunen kommer även att
ta fram en klimatanpassningsplan där risker och
aktuella åtgärder beskrivs.
Planförslaget pekar ut viktiga gröna ytor och stråk
som ska bevaras och utvecklas för att gynna den
gröna infrastrukturen. Mångfunktionella ytor kan
skapas där vattnet kan svämma över och infiltrera
vid höga flöden och där park och lek kan finnas vid
torrare perioder.
Under förutsättning att kommunen
arbetar strategiskt med dagvatten- och
klimatanpassningsfrågorna samt bevarandet av
gröna stråk bedöms planförslaget ge möjligheter
till stora positiva konsekvenser med avseende på
klimatanpassning.
Värmebölja
Risk för små negativa konsekvenser med
avseende på värmebölja då det endast finns
riktlinjer hur kommande bebyggelse ska
hanteras och inte hur befintliga strukturer ska
skyddas för en värmebölja.
Det finns en ökad risk för värmeböljor och
torrperioder i och med klimatförändringarna.
Enligt SMHI definieras en värmebölja som en
period med minst fem dagar i sträck med en högsta
dagstemperatur på minst 25 grader. En värmebölja
kan vara påfrestande och skadlig för människor och
djur, speciellt för barn och äldre och de som redan
är sjuka.
I städer och tätorter blir det generellt varmare
än på landsbygden då andelen värmehållande
material är större i bebyggd miljö. Detta medför
att temperaturen kan höjas lokalt och s.k.
värmeöar bildas. Vegetation hjälper dock till att
hålla temperaturen nere. Därför är det viktigt
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att det finns parker med träd i tätorterna och
tätortsnära skog. Genom att planera för skugga
kan temperaturen minskas. Huskroppar kan
ge värdefull skugga, olika typer av solskydd på
lekplatser, skolgården och äldreboenden är viktiga
för att skydda utsatta grupper. Det kan även finnas
ett behov av att kyla ner lokaler för samhällsviktiga
funktioner i framtiden.
Det finns i planförslaget inga riktlinjer för kylning
av befintliga lokaler för samhällsviktiga funktioner.
En plan för detta bör tas upp i den kommande
klimatanpassningsstrategin. I planförslaget finns
dock riktlinjer kring att man ska planera för att
vegetation och grönytor ska öka och att man ska
planera för skugga på offentliga platser.
Strålning och elektromagnetiska fält
Acceptabel risk kopplad till strålning och
elektromagnetiska fält då planen ger tydliga
riktlinjer och det finns gränsvärden för hur risker
för strålning ska hanteras.
Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv gas,
som bildas när det radioaktiva grundämnet radium

sönderfaller. Radon och dess sönderfallsprodukter
avger alfastrålning som är hälsofarlig. Lungcancer är
en känd hälsorisk vid exponering av radon.
Den vanligaste källan till radon inne i byggnader
är att det finns radon i berggrunden. Halten av
markradon är generellt låg i Habo kommun. I
tätorten och mot gränsen till Jönköpings kommun
finns områden som har något högre halter radon.
Enligt Strålskyddsmyndigheten är exponering för
ultraviolett (UV) strålning den främsta orsaken
till hudcancer. För att minska exponeringen för
UV-strålning bör platser där människor ofta
vistas utomhus förses med element som skapar
skugga. Det handlar främst om att förse allmänna
lekplatser, förskole- och skolgårdar med skugga.
Kommunen har ett internt mål om att förse två
förskolor om året med solskydd. Det finns dock
ingen plan för hur lekplatser och andra allmänna
platser ska beskuggas. Detta är aspekter som
bör utredas inom ramen för den kommande
klimatanpassningsplanen.
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Planförslaget och miljökvalitetsmålen
I förslaget till ny översiktsplan anges att de
nationella och regionala miljökvalitetsmålen är
relevanta och av betydelse för kommunen och
översiktsplaneringen.
Jönköpings län har 14 regionala miljömål. De
regionala miljömålen överensstämmer med de 14
nationella miljökvalitetsmålen med tillhörande
preciseringar som är aktuella för Jönköpings län.
De två mål som undantas är Hav i balans samt
levande kust och skärgård och Storslagen fjällmiljö.
Definitioner av de nationella miljökvalitetsmålen,
information om vad de omfattar och indikatorer
för dess uppföljning finns att tillgå på Sveriges
Miljömål, www.sverigesmiljomal.se
Nedan presenteras en översiktlig bedömning över
hur planförslaget bidrar till måluppfyllnad av de
miljökvalitetsmål som berörs.

Begränsad klimatpåverkan
Planförslaget räknar med en
befolkningsökning på ca 9 00012 000 personer till år 2040. En
befolkningsökning kommer att
innebära en ökad klimatpåverkan. Alla invånare
kommer dagligen att transportera sig mellan olika
målpunkter vilket kommer att medföra utsläpp av
växthusgaser. Befolkningsökningen kommer också
att medföra fler bostäder och verksamheter som
kräver el och uppvärmning vilket också genererar
klimatpåverkande utsläpp. Dessa aspekter kan
medföra negativa konsekvenser för miljömålet.
Denna utveckling kan emellertid dämpas
på sikt genom att planförslaget föreslår en
markeffektiv bebyggelsestruktur som skapar
underlag för kollektivtrafik och möjliggör en
utveckling av gång- och cykelvägsnätet. Ny
bebyggelse kommer att placeras längs med
kollektivtrafikstråk. Planförslaget föreslår också ett
antal infrastruktursatsningar för att gynna hållbart
resande. Ett genomförande av planförslaget
bedöms därmed även kunna gynna miljömålet.
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Frisk luft
Planförslagets genomförande innebär
ökade transporter enligt ovan, vilket i
sin tur ökar halten av luftföroreningar,
både längs med transportstråken
och inne i Jönköping. Ovan nämnda
bebyggelseplanering och infrastruktursatsningar
för hållbart resande kan bidra till att begränsa
luftutsläppen. Det bedöms därför att planförslaget
inte medför någon märkbar negativ inverkan på
miljömålet.

Ingen övergödning
Planförslaget innebär att ny
bebyggelse främst kommer att
tillkomma inom områden som
är eller kommer att anslutas till
kommunalt verksamhetsområde för vatten och
avlopp. Kommunen ska verka för att bristfälliga
enskilda avlopp åtgärdas, och för att dagvatten
ska omhändertas samt vid behov renas innan det
når recipient. Dessa ställningstaganden bedöms
medföra en positiv inverkan på miljömålet.

Levande sjöar och vattendrag
Planförslaget beskriver att kommunen
ska aktivt verka för att behålla
och förbättra vattenkvaliteten i
kommunens sjöar och vattendrag.
Kommunen ska även verka för att enskilda avlopp
med brister åtgärdas och att en dagvattenstrategi
tas fram. Detta, tillsammans med att kommunen
aktivt arbetar med biologiska återställningsåtgärder
i de värdefulla Vätterbäckarna bedöms innebära
åtgärder som kan ha en positiv inverkan på
miljömålet.
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Ett rikt odlingslandskap

Levande skogar

Planförslaget beskriver att
förtätningar, utveckling av större
bostadsområden eller etablering av
samhällsviktig funktion bör vara
tillåtet på jordbruksmark, förutsatt att det ligger i
anslutning till en tätort och kan anslutas till befintlig
infrastruktur så som kommunalt vatten och avlopp
samt vägar. Exploatering av jordbruksmark bedöms
påverka miljömålet negativt.

Planförslaget pekar ut viktiga naturoch vattenområden (så kallade gröna
och blå strukturer). Många av de
värdefulla naturområdena består av
skogsmark. Kommunen ska, enligt planförslaget,
arbeta med att bevara och stärka dessa områden
samt koppla ihop dessa. Om så sker kan skogens
ekosystemtjänster vidmakthållas och utvecklas.
Skogsområden har även stor betydelse som
rekreationsområden. Planförslaget pekar även ut
viktiga rekreations- och friluftsområden som ska
bevaras och utvecklas. Flera av dessa utgörs av
skogsområden. Sammantaget bedöms planförslaget
ha en positiv inverkan på miljömålet.

Genom planförslaget öppnar kommunen upp för
ny bebyggelse på landsbygden. Bebyggelse ska
styras till traditionella byar, bebyggelsesamlingar
eller bebyggelsestråk. Enstaka bostadsbyggnation
på jordbruksmark ska undvikas. Möjligheten
att bosätta sig på landsbygden bedöms kunna
medföra möjligheter att bevara jordbruksnäringen.
Den begränsade möjligheten att tillåta enstaka
bostadsbebyggelse på jordbruksmark på
landsbygden bedöms ge goda möjligheter att bevara
sådan mark. Sammantaget bedöms planförslaget
ha både en negativ och en positiv inverkan på
miljömålet.

Grundvatten av god kvalitet
Planförslaget beskriver att kommunen
saknar en reservvattentäkt med
tillfredställande vattenkvalitet och att
en översyn av vattenskyddsområden
pågår. Däremot framgår det inte av planförslaget
hur kommunen avser att säkerställa nuvarande och
framtida dricksvattenförsörjning. Planförslaget
anger dock att viktiga grundvattenförekomster
ska skyddas genom vattenskyddsområden och att
dricksvattenförsörjningen inom dessa områden ska
prioriteras framföra andra intressen. Sammantaget
bedöms planförslaget ha en möjlig positiv inverkan
på miljömålet.

God bebyggd miljö
I planförslaget anges hur planförslaget
förhåller sig till preciseringarna av
miljömålet God bebyggd miljö.
Preciseringarna handlar bland annat
om hållbar bebyggelsestruktur, infrastruktur,
natur- och grönområden och kulturvärden. För en
detaljerad beskrivning hänvisas till översiktsplanen
sid x. Sammantaget bedöms planen ha en positiv
inverkan på miljömålet.

Ett rikt växt- och djurliv
I planförslaget har viktiga naturoch vattenområden pekats ut.
Planförslagets inriktning är att
kommunen ska arbeta för att bevara
och stärka utpekade natur- och vattenområden samt
kopplingarna mellan dessa. I planförslaget anges
även att kommunen ska ta fram ett övergripande
naturvårdsprogram där natur- och vattenområden
inventeras och klassificeras i syfte att bevara, skydda
och utveckla naturen i kommunen. När detaljplaner
tas fram ska hänsyn tas till befintligt befintlig grön
infrastruktur. Om planläggning genomförs så att
befintliga värden bibehålls och utvecklas bedöms
planförslaget ha en positiv inverkan på miljömålet.
ÖVERSIKTSPLAN HABO KOMMUN
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Övriga miljökvalitetsmål
Planförslaget berör inte alla miljökvalitetsmål.
Hav i balans samt levande kust och skärgård
och Storslagen fjällmiljö är inte tillämpbara på
Habo kommun. Möjligheten att nå Bara naturlig
försurning, Skyddande ozonskikt och Säker strålmiljö
bedöms endast påverkas av indirekta effekter av
planförslaget. Målet om Giftfri miljö berör i första
hand tillsyn och kontroll. Fysisk planering berörs i
mindre omfattning, och då i huvudsak i samband
med efterbehandling av förorenade områden
i detaljplaneskedet. För miljömålet Myllrande
våtmarker innehåller planförslaget ställningstaganden
som endast i marginell utsträckning kan påverka
målet. En utveckling enligt planförslaget berör i liten
grad våtmarker.
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Sammanfattande bedömning
Aspekt

Bedömning av miljökonsekvenser

Kulturmiljö

Inga eller obetydliga konsekvenser för kulturmiljön till följd av
planförslaget.

Rekreation och
friluftsliv

Naturmiljö

Vatten

Möjlighet till stora positiva konsekvenser genom att viktiga
natur- och friluftsområden pekas ut för utveckling.
Möjlighet till stora positiva konsekvenser på naturvärden av
kommunalt intresse genom att förutsättningarna för biologisk
mångfald stärks.

Möjlighet till positiva konsekvenser för vattenmiljön under
förutsättning att åtgärder och strategier enligt planförslaget
genomförs.

Klimat och energi

Möjlighet till stora positiva konsekvenser med avseende på
klimatpåverkan om de åtgärder avseende hållbart resande och
förnybar energi som föreslås i planförslaget genomförs.

Markanvändning

Risk för märkbara negativa miljökonsekvenser genom förlorade
ekosystemtjänster kopplade till jordbruksmark.

Trafik och infrastruktur

Möjlighet till stora positiva konsekvenser om de åtgärder avseende hållbart resande som föreslås i planförslaget genomförs.

Miljö, hälsa och säkerhet
Farligt gods
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Risk för stora negativa konsekvenser kopplade till farligt gods
då transporter av farligt gods sker inom Vätterns vattenskyddsområde.
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Aspekt

Bedömning av miljökonsekvenser

Buller

Risk för små negativa konsekvenser för människors hälsa
kopplade till påverkan från buller då utveckling av bostäder
föreslås i bullerutsatta lägen, samtidigt som betydande åtgärder föreskrivs för att åstadkomma god ljudmiljö.

Miljöfarliga
verksamheter

Risk för små negativa konsekvenser kopplade till miljöfarlig
verksamhet då områden för industrier föreslås i anslutning till
befintliga eller kommande områden för bostadsbebyggelse
samt att nya områden för bostadsutveckling föreslås i anslutning till befintlig miljöfarlig verksamhet.

Förorenade områden

Möjlighet till märkbara positiva konsekvenser då förorenade
områden kan saneras.

Luftkvalitet

Risk för märkbara negativa konsekvenser då en ökad arbetspendling mellan Habo och Jönköping kan påverka möjligheten att nå miljökvalitetsnormerna.

Ras, skred och erosion

Inga eller obetydliga konsekvenser då det dels inte finns stora
risker för ras och skred i kommunen och dels för att de få
områden där det bedöms finnas risk skyddas av strandskyddslagstiftningen

Skyfall och
översvämningar

Möjligheter till stora positiva konsekvenser för god klimatanpassning då planförslaget pekar ut gröna ytor och stråk som
ska bevaras samt då det finns planer på att ta fram en dagvattenstrategi och en klimatanpassningsplan.

Värmebölja

Risk för små negativa konsekvenser med avseende på värmebölja då det endast finns riktlinjer hur kommande bebyggelse
ska hanteras och inte hur befintliga strukturer ska skyddas för
en värmebölja.
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3. Social hållbarhet
Samhällsplanering påverkar den fysiska miljön som
människor dagligen lever och verkar i. Det innebär
att samhällsplanering har en direkt påverkan
på människor och deras vardagsliv. Den sociala
hållbarhetsaspekten försöker belysa på vilket sätt
översiktsplanen kan påverka människans vardagsliv.
Nedan diskuteras den sociala hållbarheten kopplat
till översiktsplanen utifrån begrepp så som
folkhälsa, jämlikhet, jämställdhet och integration,
tillgänglighet och bostadsförsörjning med flera.

Folkhälsa
Sverige har 8 folkhälsomål och målområde 5 går
att koppla till samhällsplanering eftersom målet tar
upp att ett bostadsområde har fysiska och sociala
egenskaper, vilka har både positiva och negativa
effekter på hälsan. Till de fysiska egenskaperna
räknas bland annat luftkvalitet i och utanför
bostaden, bullerstörning från trafik och grannar,
tillgång till naturvärden nära bostaden samt kultur
och service. De sociala egenskaperna kan vara
de boendes tillit till varandra och deras sociala
deltagande, grad av social integration samt normer
och värderingar samt möjligheter att påverka sin
situation och sitt närområde.
Översiktsplanen tar upp riktlinjer som syftar till att
motverka olägenheter i bostadsområden. I kapitel
4 Miljö, hälsa och säkerhet finns riktlinjer som ska
motverka bullerstörningar från trafik, se till att
bostäder inte ligger för nära farliga eller miljöfarliga
verksamheter eller utsätts för strålning från
kraftledningar med mera. Översiktsplanen föreslår
att tätortsnära skogar med höga naturvärden
ska bevaras samt att gröna stråk ska bevaras vid
nyexploatering och att befintliga gröna stråk
förstärks. Översiktsplanen bidrar till att det finns
naturvärden nära bostadsområden. Vidare föreslås
bostadsutveckling i anslutning till befintliga tätorter
med någon form av service, vilket bidrar till att
bostadsområden har relativt god tillgång till service.
Målområde 5 tar även upp att man med hjälp av
samhällsplanering kan skapa förutsättningar för
integration och motverka segregationen. Genom

en diversifierad lägenhetsfördelning, blandade
upplåtelseformer och goda mötesplatser kan man
åstadkomma miljöer som uppmuntrar till social
interaktion. Även genom att överbrygga barriärer
och gränser i den byggda strukturen kan man också
åstadkomma bättre kontakter mellan olika delar av
staden.
I översiktsplanen finns riktlinjer som säger att
bostadsutbudet ska innehålla blandade bostadstyper
och olika upplåtelseformer för att komplettera den
dominerande villabebyggelsen med äganderätt.
Kommunens tätorter länkas samman genom gång
och cykelvägar. Likaså bostadsområdena i tätorten.
Enligt folkhälsomål 5 så kan samhällsplaneringen
också skapa miljöer som underlättar hälsosamma
levnadsvanor. Fysisk aktivitet, lek och rörelse som
är bra för hälsan främjas till exempel genom att
skapa och bevara parker och grönområden men
också genom tillgång till idrottsanläggningar, gångoch cykelvägar.
Som det tidigare nämnts så förslås att tätortsnära
skog och gröna stråk bevaras, likaså att
friluftsområden bevaras och utvecklas samt
att gång- och cykelvägar byggs. Dessa miljöer
möjliggör och kan uppmuntra till fysisk aktivitet.
Sammanfattningsvis så bidrar översiktsplanen på
flera punkter till delmål 5 och medför positiva
konsekvenser för folkhälsan.

Barnperspektiv
FN:s konvention om barnets rättigheter eller
barnkonventionen som den kallas, antogs av FN:s
generalförsamling 1989 och skrevs under av Sverige
1990. Konventionen innehåller bestämmelser om
mänskliga rättigheter för barn.
Enligt punkt 12 i barnkonventionen har varje
barn rätt att uttrycka sin mening och höras i alla
frågor som rör barnet. Barnets åsikt ska beaktas i
förhållande till barnets ålder och mognad.
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Eftersom samhällsplanering påverkar den fysiska
miljön som människan lever och verkar i så
påverkas även barns närmiljö och vardag. Barn
borde därmed få möjlighet att uttrycka sin åsikt
vad det gäller den översiktliga planeringen på
samma sätt som vuxna har möjlighet att yttra sig i
planprocessens olika skeden. Barn- och ungdomar
kan ha andra referensramar än vuxna för vad de
vill med sin närmiljö eller på vilket sätt de vill ta
del i samhället. Därför är det viktigt att barn och
ungdomar är delaktiga i den fysiska planeringen.
Under samrådstiden genomförs en dialog
med elever i Habo kommun. Processen
för översiktsplanen medför därför positiva
konsekvenser för barnperspektivet.

Bostadsförsörjning
Ett utav människans grundläggande behov är
att ha någonstans att bo. Det kan tyckas vara en
självklarhet i Sverige men faktum är att det är
bostadsbrist i många av Sverige kommuner och
många står utanför bostadsmarknaden. I lagen
om kommunernas bostadsförsörjningsansvar
(2000:1383) står att varje kommun ska ta fram
riktlinjer för hur de ska planera för kommunens
bostadsförsörjning. Syftet med planeringen är att
skapa förutsättningar så att alla i kommunen kan
leva i goda bostäder.
Habo kommun antog dokumentet Riktlinjer för
bostadsforskning i augusti, 2017. Riktlinjerna har
varit ett viktigt underlag i arbetet med att ta fram
planförslag för bostadsutveckling i översiktsplanen.
Översiktsplanen föreslår bostadsutveckling i nästan
alla kommunens tätorter och kommunen är positiv
till att bostäder byggs på landsbygden. Det innebär
att översiktsplanen möjliggör för bostadsbyggande
i hela kommunen. Några tätorter som Västerkärr,
Furusjö och Habo tätort anses ha något större
potential att utvecklas eftersom tillgången till
service i form av kollektivtrafik, arbetsplatser, skola
och barnomsorg samt tillgången av tjänster är god.
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Dessa förutsättningar kan bidra till att orterna blir
mer attraktiva att bo i.
Översiktsplanen tar upp att kommunen ska arbeta
för blandade bostadstyper och upplåtelseformer
som kompletterar den dominerande
villabebyggelsen. Detta skulle kunna bidra till att
ungdomar har möjlighet att flytta hemifrån och kan
bo kvar i kommunen, det kan bidra till att äldre har
möjlighet att sälja sin villa och flytta till ett mindre
boende, det kan bidra till att föräldrar i separerade
familjer har möjlighet att bo kvar i kommunen
och det kan påverka vilka som väljer att flytta till
kommunen. Det vill säga, det kan påverka den
demologiska spridningen på dem som väljer att
flytta till kommunen.
De riktlinjer som tillhör förslagen för
bostadsutveckling tar upp vikten av att kommunen
har rådighet över mark för att kommunen ska
kunna ta ansvar för, och driva bostadsutvecklingen
i kommunen. När en kommun äger mark har
kommunen möjlighet att bestämma i vilken takt
bostadsbyggandet ska ske, vilken typ av bostäder
som byggs och vad de har för upplåtelseform.
Vidare har kommunen möjlighet att ta ansvar
för och påverka kvaliteten på det som byggs,
både bostäderna men även miljön runtomkring i
bostadsområdena.
Sammanfattningsvis medför översiktsplanen
positiva konsekvenser för bostadsförsörjningen i
kommunen genom att det finns en beredskap för
bostadsutvecklingen på lång sikt. Vidare bidrar
översiktsplanen till möjligheten att skapa ett
varierat bostadsutbud som tillgodoser människors
olika bostadsbehov.

Arbete

En aspekt som bidrar till en kommuns attraktivtet
är möjligheten till arbetstillfällen. Det är därför
viktigt att det finns goda förutsättningar för att
skapa arbetstillfällen i en kommun.
Översiktsplanen anger utveckling för
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verksamhetsytor, främst i Habo tätort men även
mindre utveckling i Brandstorp, Fagerhult och
Västerkärr. Verksamhetsytorna föreslås i anslutning
till större vägar för att möjliggöra en effektiv logistik.
I Habo tätort finns goda förutsättningar att
koppla utredningsområdet för verksamhetsyta till
kollektivtrafik, vilket är viktigt för att företag ska
kunna anställa personal som saknar körkort eller inte
har tillgång till bil.
Översiktsplanen föreslår att friluftsliv och
turismnäringen utvecklas, vilket kan skapa
arbetstillfällen. Ett exempel är utvecklingen av
Munkaskog.
Den starka befolkningsökningen gör att både nya
förskolor och skolor behöver byggas, vilket också
skapar nya arbetstillfällen. Översiktsplanen föreslår
att en utvecklingsplan tas fram för de centrala delarna
av Habo tätort för att skapa bättre förutsättningar för
ett levande centrum. Översiktsplanen föreslår även
förtätningar av bostäder i centrala delar av Habo
tätort. Det kan bidra till att handelsunderlagt ökar,
vilket i sin tur kan bidra till att verksamheter utökar
eller att ny etableras i centrum.
Sammanfattningsvis så medför översiktsplanen
positiva konsekvenser för möjligheten att skapa
arbetstillfällen i Habo kommun. Detta bidrar till
möjligheten för invånare att både bo och arbeta i
Habo kommun.

Tillgänglighet
Samhällsplaneringen påverkar hur den fysiska miljön
(bostadsområden, parker, shoppinggator med flera)
utformas och var olika ”miljöer” ligger i förhållande
till varandra. Samhällsplaneringen påverkar även hur
och på vilket sätt man kan ta sig till och från olika
målpunkter. Tillgänglighet handlar i grunden om allas
rätt att ta del av samhällets service och utbud. Det
kan handla om att kunna ta sig fram rent fysiskt men
det kan även handla om att kunna orientera sig.
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Vid nybyggnation finns höga krav i
lagstiftningen på tillgänglighet för personer med
funktionsvariation. Det finns även förordningar
med krav på retroaktiv anpassning av redan byggda
miljöer. Kommunens ambition är att, utöver att
följa lagstiftningen vid nybyggnation även arbeta
med tillsyn, vilket infattar retroaktiv anpassning av
redan byggda miljöer. Tillgänglighetsanpassning
gynnar även andra som inte har en
funktionsvariation eftersom flera insatser förenklar
för exempelvis cyklister och personer med
barnvagn. (avfasade trottoarkanter, ramper till
entréer, hissar).
Tillgänglighet kan även innebära att det finns
tillgång till exempelvis livsmedelsbutiker,
grönområden, skola, förskola, kollektivtrafik, gångoch cykelvägar och lekplatser. Översiktsplanen
anger främst bostadsutveckling på orter där det
finns tillgång till service av olika slag. En del orter
har mer, andra har mindre tillgång till service.
I översiktsplanen föreslås bostadsområden i
anslutning till befintlig tätort, vilket gör att det
blir relativt korta avstånd mellan målpunkter.
I översiktsplanen förslås även att gång- och
cykelvägar byggs mellan orter och länkar
samman olika områden i Habo tätort, vilket ökar
tillgängligheten för fler individer.
Sammanfattningsvis medför översiktsplanen
positiva konsekvenser för tillgängligheten.

Jämställdhet, jämlikhet och integration
Det här handlar om att minska skillnaden mellan
människors levnadsvillkor. Jämställdhet handlar
om att minska skillnaden mellan kvinnor och män
och jämlikhet handlar om att minska skillnaden
mellan fattiga och rika. Integration förklaras i
Nationalencyklopedin (inom samhällsvetenskap)
som en ”process som leder till att skilda enheter
förenas”.
Eftersom samhällsplaneringen påverkar den fysiska
miljön och därmed även människors liv är det
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av stor vikt att planeringen gynnar människors
olika behov. Bostadsbehovet ser väldigt olika
ut beroende på var i livet man befinner sig,
vilken livsstil man lever och vilka ekonomiska
förutsättningar man har. Det är därför viktigt
att det finns ett varierat bostadsutbud med olika
bostadstyper, storlekar och upplåtelseformer och
att det finns en möjlighet att välja om man vill
bo på landsbygden, centralt eller i utkanten av en
tätort.
I översiktsplanen pekas en bostadsutveckling ut på
nästan alla orter och kommunen är positiv till att
det byggs bostäder på landsbygden. I riktlinjerna
för bostadsförsörjningen anges att kommunen
ska arbeta för ett bostadsutbud med blandade
bostadstyper och upplåtelseformer.
När jämställdhet diskuteras i samhällsplanering
nämns ofta trygghetsaspekter som fokuserar på
den upplevda tryggheten vid vistelser utomhus när
det är mörkt. Det kan handla om att planera för
att gång- och cykelvägar, parker, parkerings- och
busshållplatser har tillräckligt god belysning, att
det inte finns några buskage i närheten som skapar
dolda ytor eller att platser inte upplevs som ödsliga.
Det är även viktigt att samhällsplaneringen gynnar
integrationen i en kommun. Det kan handla om
att skapa mötesplatser där människor med både
lika och olika erfarenheter kan mötas. Till exempel
inom föreningslivet, i parker eller grönområde,
på ett fik eller en restaurang. Integration i
samhällsplanering kan även handla om att
bostadsområden möjliggör för att personer från
”livets olika faser” och med olika erfarenheter kan
bo i samma område eller att olika bostadsområden
länkas samman genom gång- och cykelvägar så att
det är lätt att ta sig mellan områdena.
I översiktsplanen finns riktlinjer som anger att
mötesplatser ska identifieras och utvecklas. Det
finns riktlinjer som anger att det ska finnas en
planberedskap för verksamhetslokaler och att
det ska tas fram en plan för att utveckla centrum,
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bland annat för att stärka möjligheten att utveckla
mötesplatser.
Sammanfattningsvis medför översiktsplanen till
positiva konsekvenser för jämställdhet, jämlikhet
och integration.

Rekreationsmiljöer
I dag är det allmänt vedertaget att människan
mår bra av att vistas ute i naturen och att
naturupplevelser har många positiva effekter på
människors hälsa och välbefinnande. Det är därför
viktigt att naturområden finns tillgängliga i våra
tätorter, gärna i anslutning till bostadsområden,
skolor och förskolor samt i närheten av
verksamheter inom vårdomsorgen. Det är även
viktigt att det finns en variation av natur från
den lilla skalan så som parker och stråk till den
stora skalan så som naturreservat och natur- och
friluftsområden.
Rekreationsområden tas upp i flera nationella
mål. Bland annat i Sveriges miljökvalitetsmål
och i Sveriges nationella friluftsmål. Miljömålet
God bebyggd miljö, precisering 5 handlar om
rekreationsmiljöer i anslutning till bebyggelse. I
preciseringen står följande; det finns natur- och
grönområden och gröna stråk i närheten till
bebyggelsen med god kvalitet och tillgänglighet.
Tre av Sveriges nationella friluftsmål går att koppla
till samhällsplanering och rekreationsområden.
Riksdagens mål om tillgång till natur för friluftsliv
innebär att friluftslivets behov säkerställs genom
hållbart brukande, fysisk planering och bevarande.
Målet handlar om att samhällsplanering och
markanvändning tar hänsyn till friluftslivets
behov av tillgång till attraktiva natur- och
kulturlandskap. Riksdagens mål om attraktiv
tätortsnära natur innebär att det ska finnas tillgång
till attraktiv natur i och i närheten av tätorter.
Allmänheten ska ha tillgång till grönområden
och ett tätortsnära landskap med höga frilufts-,
natur- och kulturmiljövärden. Riksdagens mål
om friluftsliv för god folkhälsa handlar om att

skapa goda förutsättningar så att människor
kan vara regelbundet fysiskt aktiva i natur- och
kulturlandskapet
I översiktsplanen finns riktlinjer som anger att
gröna stråk ska bevaras vid nyexploatering samt
att tätortsnära skog ska bevaras. Det finns även
riktlinjer som anger att friluftsområden ska bevaras
och stärkas samt att gång och cykelvägar ska
byggas ut mellan orter.
Sammanfattningsvis medför översiktsplanen
positiva konsekvenser för möjligheten till
rekreation i anslutning till tätorterna.

Störningar och risker
I Sverige finns miljökvalitetsnormer för vatten,
luft och buller som reglerar kvaliteten på vatten,
luft och buller i och utanför bostaden. Miljömålet
god bebyggd miljö, precisering 8 handlar om att
människan inte ska utsättas för skadliga miljöer.
I preciseringen står följande: människor utsätts
inte för skadliga luftföroreningar, kemiska ämnen,
ljudnivåer och radonhalter eller andra oacceptabla
hälso- eller säkerhetsrisker.
I översiktsplanen finns ett kapitel som tar upp
hälsa, säkerhet och miljö och hur kommunen ska
arbeta för att inte skapa olägenheter för människan
vad det avser till exempel, bullernivåer, luftkvalitet,
radonhalter eller föroreningar.
Sammanfattningsvis så bidrar översiktsplanen till
att människor inte utsätts för olägenheter av olika
slag.
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4. Ekonomisk hållbarhet
Investeringar i allmänna intressen

I takt med att Habo kommun växer har kommunen
ett ansvar att investera i allmänna intressen så
som skolor, förskolor, lokaler till vårdomsorgen,
anlägga vägar eller att se till att det finns gång- och
cykelvägar och gröna områden eller iordningställda
parker. Det är ofta investeringar som inte genererar
några intäkter utan finansieras via skatteintäkter
eller delvis genom olika bidrag från staten.
I översiktsplanen föreslås flera åtgärder som gynnar
de allmänna intresserna. Exempelvis utbyggnad
av gång- och cykelvägar, bevarande av tätortsnära
skog, utveckling av Munkaskog för friluftsliv eller
att det finns en planberedskap för skolor och
förskolor samt lokaler för vårdomsorgen. För
att förverkliga planen behöver medel avsättas
i budgetarbetet. Sammanfattningsvis medför
översiktsplanen ökade kostnader för investeringar i
allmänna intressen.

Markköp

När kommunen ha rådighet över mark kan
kommunen vara med och påverka utvecklingen
och i vilken takt utvecklingen sker. Rådighet över
mark underlättar möjligheten för kommunen att
investera i allmänna intressen så som skolor och
förskolor. Att investerad i mark kommer medföra
ökade kostnader men det kommer även generera
intäkter när detaljplaner för områden antagits
och områden byggs ut. Markköp är även viktiga i
förhandlingar om markbyten. Genom att investera i
mark har kommunen en möjlighet att vara delaktig
i, och driva utvecklingen av Habo kommun. Det är
även viktigt att det finns privata aktörer som driver
på utvecklingen av Habo kommun. Kommunen
är därför positiva till att markägare är villiga att
medverka till utvecklingen av Habo kommun.
I översiktsplanen finns riktlinjer som anger att
kommunen behöver föra en aktiv markpolitik,
vilket inte gjorts de senaste åren. För att
kunna köpa in mark behöver medel avsättas
i budgetarbetet. Sammanfattningsvis medför
översiktsplanen ökade kostnader i samband med

markköpen. Dessa markköp kan efter några år,
när de är planlagda generera intäkter. På kort sikt
medför översiktsplanen negativa konsekvenser
för ekonomin men på längre sikt kan det medföra
positiva konsekvenser.

Demografi i balans – boendeattraktivitet

Det är viktigt för en kommun att ha en demografi
i balans eftersom invånare under livets olika
skeenden genererar både kostnader och intäkter
för kommunen. Det är därför av stor vikt att
kommunen har en attraktiv boendemiljö som
erbjuder bostäder utifrån människors olika behov.
Det innebär att det behöver finnas en blandning
av bostadstyper och upplåtelseformer. Det är även
viktigt att kommunen kan erbjuda arbetstillfällen,
ett utbud av fritidsmöjligheter för olika intressen
och åldrar och att kommunen kan erbjuda skolor,
barn- och vårdomsorg av god kvalitet.
I översiktsplanen finns riktlinjer som anger att
kommunen ska arbeta för ett bostadsutbud
med blandade bostadstyper och bostadsformer.
Översiktsplanen anger även att det ska finnas en
planberedskap för både verksamheter, lokaler för
föreningslivet, skola och vård. Sammanfattningsvis
så medför översiktsplanen positiva konsekvenser
för möjligheten att skapa en demografi i balans.

Resurseffektiv

Utvecklingen av nya bostadsområden innebär
kostnader för infrastruktur så som vägar, vattenoch avlopp eller i iordningställande av parker
samt underhåll och drift av dem. En del av
investeringarna genererar inte några intäkter utan
finansieras genom skatteintäkter. Genom att
planera bostadsområden i anslutning till befintliga
tätorter går det att nyttja redan gjorda investeringar
i vägar och vatten- och avlopp. Det går även
spara mark genom att förtäta eller omvandla
områden som redan tagits i anspråk för byggnation
samtidigt som befintlig infrastruktur nyttjas. Ett
bostadsområdes täthet det vill säga hur många
bostäder ett hektar rymmer påverkar hur mycket
mark som behöver tas i anspråk.
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Översiktsplanen föreslår nya bostadsområden
i anslutning till befintliga tätorter, förtätning
och omvandling föreslås främst i Habo tätort
och det finns ett ställningstagande som anger
den minsta tätheten ett bostadsområde bör ha.
Sammanfattningsvis medför översiktsplanen
positiva ekonomiska konsekvenser då man kan
nyttja redan gjorda investeringar

Investeringar i utredningar och
planarbete

Många delar av översiktsplanen behöver utredas
ytterligare och för att kunna realisera förslagen
behöver ny detaljplaner tas fram. Utredningar och
planarbete är kostandskrävande att ta fram.
Översiktsplanen föreslår att en rad olika
utredningar eller program/strategier tas fram.
Bland annat en cykelplan, vatten- och avloppsplan
och vägutredningar. För att kunna ta fram dessa
utredningar, planer och program behöver medel
avsättas i budgetarbetet. Sammanfattningsvis
medför översiktsplanen negativa ekonomiska
konsekvenser men när det finns klara detaljplaner
som realiseras medför det positiva ekonomiska
konsekvenser eftersom byggloven genererar
intäkter till kommunen.
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Ordlista
A

C

Aktualitetsprövning innebär att en kommun
går igenom sin översiktsplan för att se om den
är aktuell. Det ska göras minst en gång under en
mandatperiod

D

Allmänna intressen behandlas i plan – och
bygglagens andra kapitel och är intressen som berör
allmänheten bland annat natur- och kulturaspekter
samt utformningen av bebyggelse.
Antagandehandling är den slutgiltiga versionen
av översiktsplanen med tillhörande handlingar samt
granskningsyttrande från länsstyrelsen.

Dagvatten nederbörd som rinner av från
hårdgjorda ytor så som gator, vägar, parkeringar,
tak
Detaljplan är ett dokument inom fysisk planering
i Sverige och anger hur ett begränsat område i
en kommun skall bebyggas och hur mark- och
vattenområden får användas

E

Artdatabanken är ett kunskapscentrum för arter
och naturtyper. De arbetar med faktainsamling,
information och forskning om biologisk mångfald
i Sverige.

Ekologisk status är en bedömning av kvaliteten
på tillgången av växt- och djurarter i sjöar och
vattendrag

B

Ekosystemtjänst är alla produkter och tjänster
som naturens ekosystem ger människan och som
bidrar till vår välfärd och livskvalitet

Biodiversitet är ett annat begrepp för biologisk
mångfald. Se biologisk mångfald
Biologisk rening reningsprocess av avloppsvatten
som sker med hjälp av mikroorganismer.
Biologisk mångfald är ett samlingsbegrepp som
omfattar all den variation mellan arter, inom arter
och livsmiljöer som finns på jorden
Bredband är ett samlingsnamn för olika tekniker
som gör det möjligt att ansluta bland annat datorer,
surfplattor, mobiltelefoner och tv till internet med
högre hastigheter
Breddning av orenat vatten innebär ett tillfälligt
utsläpp av orenat avloppsvatten till följd av att
ledningsnät eller reningsverk är överbelastat och
vattenmängden är större än vad vatten – och
avloppssystemet klarar av

Elektromagnetiska fält strålningsfenomen i vilket
energi överförs som en vågrörelse av elektiska och
magnetiska fält
Ekvivalent ljudnivå är en medelljudnivå under en
given tidsperiod. För trafikbuller är tidsperioden i
de flesta fall ett dygn.
Erosion den nednötning och transport av berg,
jord eller annat material på grund av en mekanisk
eller kemisk påverkan
Exploatering innebär att man bygger på mark
som tidigare inte används för byggnation
Exploateringsgrad är ett mått på hur stor del av
en fastighet som bebyggs. Anges ofta som e-tal.

ÖVERSIKTSPLAN HABO KOMMUN

56
F

H

Fiber system för överföring av signaler i
form av ljus som möjliggör överförande av
datakommunikation över långa sträckor med
mycket hög bandbredd och överföringskapacitet

Hundraårsregn ett regn som har en statistisk
återkomsttid på 100 år

Fragmenterad innebär att något är uppdelat i
olika delar

Hållbara transporter är transporter som sker med
drivmedel som är förnybara (el eller biogas) eller
som gör att många kan transporteras samtidigt,
exempelvis med buss eller tåg. Genom att gå eller
cykla transporteras man också hållbart eftersom det
inte påverkar miljön negativt.

Funktionsuppdelad struktur innebär i
planeringssammanhang att den fysiska miljön
(samhället) är uppdelat utifrån funktion.
Tillexempel att arbetsplatser ligger förs sig,
bostadsområden för sig och rekreationsområden
för sig

I

Förtätning begrepp inom stadsplanering, som
syftar på någon typ av nyproduktion av byggnader
inom befintlig bebyggelse. Nyproduktion av
byggnader kan röra olika typer av bebyggelse,
såsom bostäder, butiker, skolor och kontor.

Infiltration är den process då nederbördsvatten
tränger ner i marken istället för att rinna av längs
markytan

G
Gen gång och cykelväg planeras utifrån att
avstånden ska bli så korta som möjligt
Granskningshandling Dokument som innehåller
det slutgiltiga planförslaget och kommunens
samrådsredogörelse
Granskningsyttrande Länsstyrelsens synpunkter
på det slutgiltiga planförslaget
Grundvatten allt vatten som finns under
markytan
Gröna och blåa strukturer sammanhängande
nätverk av natur- och vattenmiljöer.
Grönstruktur sammanhängande nätverk av
naturmiljöer
Gröna stråk natur (vegetation så som träd,
gräs, buske, äng med flera) som länkar samman
naturområden med varandra
Gröna tak vegetation på tak
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Implementera innebär att genomföra eller
förverkliga något

J
K
Kemiska status är ett mått på halten av
förorenande ämnen i grund- och ytvattnet
Kemisk rening reningsprocess av avloppsvatten
som sker med hjälp av kemikalier
Kolsänka tar upp kol från atmosfären och binder
det. De huvudsakliga kolsänkorna är världshaven
och växande vegetation.
Komfortkyla är den kyla som används för att
sänka inomhustemperaturen
Kulturaqua är ett projekt där länsstyrelsen ska ta
reda på mer om kultur- och fornlämningar utmed
länets vattendrag
Kunskapssamhället samhälle som präglas
av informationsteknologi IT och där
informationshantering och kunskapsutveckling är
en viktig kompetens
Kvantitativ status anger om vattenuttagen

57
är i balans med grundvattenbildningen. För att
en vattenförekomst ska uppnå god kvantitativ
status får inte uttagen av vatten vara större än
nybildningen

L
Laga kraft - När tiden för överklagande har gått
ut eller om den inte är överklagningsbar har en
ett beslut vunnit laga kraft. Därefter kan beslutet
verkställas

M
Mekanisk rening syftar till att avlägsna fasta
partiklar i ett avloppsreningsverk t.ex. genom galler
eller sandfilter
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) – redovisar
den positiva och negativa betydande miljöpåverkan
som genomförande av en plan eller en åtgärd kan
antas medföra identifieras, beskrivas och bedömas.
Miljökvalitetsnormer (MKN) beskriver den
miljökvalitet som ska uppnås vid en viss tidpunkt
Mobility management är ett koncept för
att främja hållbara transporter och påverka
bilanvändningen genom att förändra resenärers
attityder och beteenden
Morfologi beskriver ett vattendrags form

Nyckelbiotop område med särskilt skyddsvärd
miljö där det kan förekomma rödlistade arter
Nyckelkodsområde geografiskt indelade
statistikområden i en kommun
Nyckeltal kallas de tal som ofta används för att
värdera en organisation och dess verksamhet.

O
Områdesbestämmelser är ett sätt att
skydda värdefulla miljöer. Ett område med
områdesbestämmelser har utökad lovplikt som
innebär att lov behöver sökas för åtgärder som i det
normala fallet är lovbefriade
Oskyddade trafikanter innefattar gående,
rullstolsburna, mopedister och cyklister. De är, i
och med avsaknaden av bilens skyddande hölje,
mer utsatta än trafikanterna i större fordon

P
Parkeringsnorm är en kommuns regelverk
för hur bilparkering ska ordnas vid ny- eller
ombyggnation. Den anges vanligen som antal
bilplatser per lägenhet, per anställd, eller per
kvadratmeter byggnadsyta

Q

MSA (Minimum Sector Altitude) är den höjd
på vilken flygplanen påbörjar den sista delen av
inflygningen. En MSA yta finns på flygplatser och
måste vara fri från hinder så att flygplan kan lyfta
och landa

R

N

Recipient vattenområde som används som
mottagare av orenat eller renat avloppsvatten eller
dagvatten

Natura 2000-område nätverk av värdefulla
naturområden i Europa vars syfte är att stoppa
utrotningen av vilda djur och växter
Naturreservat naturområde som skyddas med
lagstiftning. Det kan vara ett område som är
betydelsefullt för människan, floran, faunan eller är
av intresse ur ett geologiskt perspektiv.

Radioaktivitet är ett fysikaliskt fenomen där
atomkärnor spontant omvandlas till andra typer av
kärnor samtidigt som de avger joniserade strålning

Resuspension process där sedimentpartiklar
från bottnarna virvlar upp och blandas med
ovanliggande vatten. Detta kan ske naturlig genom
vågor och strömmar, men det kan också ske på
grund av mänsklig aktivitet.
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Råvatten råvara till dricksvatten och kommer från
grundvatten eller ytvatten
Rödlistade arter klassificering av arter efter en
bedömning av deras utdöenderisk

S
Sanera ta bort skadliga ämnen
Sediment material som sjunker ner genom
vattnet och samlas på havs- och sjöbottnar
Sedimentära bergarter sediment som under lång
tid övergår till bergarter
Solceller omvandlar solljus till elektrisk ström
Solfångare är byggda för att koncentrerat ta
emot solinstrålningens värme och utnyttja den till
uppvärmning av anläggningar av olika slag, främst
hus
Strandskydd Strandskyddet är ett generellt
områdesskydd vid hav, sjöar, vattendrag och öar i
hela landet. I allmänhet gäller det 100 meter inåt
land och lika långt ut i vattnet från strandlinjen,
men skyddet kan vara utökat genom särskilt beslut
upp till 300 meter både inåt land och ut i vattnet
Styrmodell förklarar hur en verksamhet styrs och
leds. Den visar hur det går till att besluta vad som
ska utföras. Modellen skapar en helhetsbild och en
röd tråd från kommunens vision ut till det dagliga
arbetet i kommunens alla verksamheter
Styrkort styrinstrument som kopplar
organisationens vision till strategiska mål,
framgångsfaktorer och aktiviteter

T
Tillrinning vattenflöde till en sjö eller ett
vattendrag från den omgivande miljön
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U
Utökat byggnadsfritt avstånd inom ett avstånd av
tolv meter från ett vägområde får byggnader inte
uppföras eller andra åtgärder vitas som kan påverka
trafiksäkerheten, utan länsstyrelsens tillstånd.
Länsstyrelsen kan, om det är nödvändigt med
hänsyn till trafiksäkerheten, föreskriva att avståndet
ökas, dock högst till 50 meter.

V
Vandringshinder hinder som stänger ute olika
djurarter från deras naturliga livs-, lek- och
uppväxtområden. Detta orsakar problem för djuren
då de är beroende av att kunna vandra fritt för att
kunna förbättra sin överlevnadschans
Vattenskyddsområde ett geografiskt område som
pekas ut av en kommun eller en länsstyrelse för att
skydda en vattentäkt
Värdetrakt större område som innehåller
värdekärnor. Värdekärnor är sammanhängande
områden som ofta innehållande särskilt skyddsvärda
miljöer där det kan förekomma rödlistade arter

X
Y
Z
Å
Ä
Ö
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6. Genomförande
& uppföljning
Översiktsplanen är ett av kommunens viktigaste
styrande dokument för den framtida utvecklingen.
Den redovisar kommunens samlade utvecklingsvilja. För att tydliggöra kopplingen mellan kommunens styrmodell innehållande vision, mål och
prioriterade områden och översiktsplanen som
styrdokument behöver en ny rutin tas fram. Kommunen ska ha en rutin som innebär att genomförandet av översiktsplanen följs upp, att genomförda
åtgärder följer de uppsatta målen för översiktsplanen och att det finns en koppling till kommunens
budgetarbete.
För att på ett framgångsrikt sätt genomföra Habo
kommuns översiktsplan måste möjligheter tillvaratas och nya värden skapas. För att möjliggöra detta
krävs ett arbete med särskild vikt vid samverkan
mellan fysisk planering, en aktiv markpolitik och
kommunens styrmodell med sikte på en långsiktig
hållbar utveckling.

Tidsperspektiv
Översiktsplanen utgår från ett långsiktigt tidsperspektiv med målår 2040. Planförslaget redovisar
även ett längre tidsperspektiv för att tydliggöra
samband och peka på strategiskt viktiga områden
och kopplingar efter år 2040. Fram till år 2040 sker
en utveckling av kommunen och tätorterna i de
utpekade utbyggnadsområdena. Parallellt med att
kommunen planlägger och genomför byggnation
i dessa områden, ska en utredning tas fram för att
påvisa en möjlig utveckling av utredningsområdet
söder om Habo tätort. Utredningen ska tas fram i
samarbete med Jönköpings kommun. När utredningen är klar kan en utveckling av området ske
i enlighet med denna. Eftersom en utveckling av
området i söder troligtvis innebär stora investeringar i infrastruktur, såsom om- och nybyggnation av
vägar och trafikplatser, vatten- och avloppssystem
och offentlig service, krävs även en dialog med
myndigheter som Trafikverket. En förändring av
väginfrastrukturen kräver en långsiktighet och att
kommunens ambitioner kan drivas och finnas med i
Trafikverkets nationella plan för transportsystemet.

Samarbete och dialog
Den snabba utvecklingstakten, komplexiteten i
stadsbyggandet, antalet fastighetsägare och andra
myndigheters ansvarsområden kräver ett helhetsperspektiv, att berörda parter kommer med tidigt i
planeringsprocessen och att det förs en tydlig dialog. För att driva utvecklingen åt samma håll krävs
också att målbilden är genomarbetad och tydlig för
alla.
Samverkan mellan förvaltningar, nämnder och bolag är nödvändiga för att göra rätt prioriteringar och
investeringar, och i rätt tid. Vi behöver tänka nytt
och komma med innovativa lösningar för att inte
hamna i gamla spår, stuprörstänkande och låsa oss i
enskilda förvaltningars arbete. Hela Habo kommun
har ansvar för hur översiktsplanen kan förverkligas.
Ett brett samarbete möjliggör att olika perspektiv
blir tidigt belysta och berörda nämnder och bolag
kan samordna sin planering…
En kontinuerlig samverkan med stat, region,
myndigheter och organisationer är nödvändigt för
möjligheterna att kunna genomföra översiktsplanens intentioner. Främst gäller det satsningar på
kollektivtrafik och utbyggnad av infrastruktur. En
avgörande del i detta samarbete är genomförandet
av överenskommelser om infrastruktur mellan stat
och kommun. Det mellankommunala samarbetet är
av stor vikt för planeringsfrågor som inte begränsar
sig till den egna kommunen, till exempel grönstruktur, infrastruktur, kollektivtrafik och teknisk
försörjning. Ett samarbete även kring mjuka frågor
som äldreomsorg och barnomsorg kan vara aktuellt
för områden intill kommungränserna. Befolkningsoch arbetsplatsutvecklingen är även de frågor som
kräver ett samarbete inom länet och specifikt mellan kommuner.
De olika delarna av kommunen har ofta olika tidsperspektiv i sina beslut, och det är viktigt att relatera
de enskilda besluten till ett långt utvecklingsperspektiv. En god samverkan ger också större kraft i
samspelet med andra aktörer och myndigheter, till
exempel vid statliga infrastruktursatsningar, länsstyÖVERSIKTSPLAN HABO KOMMUN
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relsens myndighetsutövning, näringslivets exploateringsbehov med mera.
Förändringar i en växande kommun och tätare stadsmiljö är viktigt att genomföra i dialog med allmänheten eftersom det innebär förändringar av platser och
miljöer där människor bor och lever sina liv. Genom
en utökad dialog med medborgarna/invånarna kan
delaktigheten i planerings- och stadsbyggnadsprocessen utvecklas. Genom att arbeta mer med tidig kontakt kan syftet med planerna förankras och nya idéer
och inspel kan tas tillvara. Invånarna har kunskap om
den lokala närmiljön som är viktigt att ta del av och
som kan ge mervärde i ett projekt. Kommunen är
positiv till att utveckla och att arbeta med nya former
och hjälpmedel för dialog och samtal. Återkoppling
och utvärdering av genomförd dialog är viktig för att
bevara engagemang och öka delaktigheten.

Framtagande av dokument
För att på ett framgångsrikt sätt arbeta mot en hållbar
utveckling av kommunen behöver ett flertal dokument med tydliga strategier för arbetet tas fram.
Genom att ta fram fördjupade översiktsplaner och/
eller utredningar för delområden kan översiktsplanens intentioner förtydligas och analyseras innan
detaljplaner tas fram för ett specifikt mindre område.
Varje detaljplan är en pusselbit av helheten till att
genomföra målbilden med översiktsplanen. Genom
dessa utredningar kan kommunen säkerställa det
mera långsiktiga behovet av bostäder, arbetsplatser,
förskolor, skolor, parker, service med mera. När
utbyggnad av befintliga stadsdelar sker är det viktigt
att samtidigt ta tillvara på de långsiktiga utvecklingsmöjligheterna och tänka framåt så att möjligheterna
inte byggs bort.
Beslut om detaljplaneläggning genom planbesked,
ska prövas mot översiktsplanens mål, strategier och
riktlinjer. Varje enskild detaljplan som tas fram påverkar om översiktsplanens mål kan uppnås. Därför är
det viktigt att detaljplanerna utformas i enlighet med
översiktsplanen.
För att säkerställa nödvändiga lednings- och produktionssystem som el, värme, vatten, avlopp, avfall och
digitala nät krävs god samordning mellan ansvariga
aktörer. Utbyggnad och uppgradering av dessa är
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en förutsättning när kommunen växer. Långsiktiga
strategier behövs för att säkerställa utbyggnaden
och skapa innovativa och effektiva tekniska lösningar som leder till en klimatsmart kommun. De
tekniska systemen kan komma att konkurrera med
annan markanvändning men behöver prioriteras
för att säkerställa kommunens försörjning. Är dessa
frågor med tidigt i planeringen kan teknik, nytta
och estetik samordnas och på så vis även tillföra en
annan dimension till stadsutvecklingen. Ett exempel
kan vara öppna dagvattenlösningar.
Dokument som föreslås ska tas fram:
• VA-plan

beslut om budget för år 1 och år 2 samt ram för år
3. I samband med detta fattas också beslut om ett
kommunövergripande styrkort för samma 3-årsperiod.
För att få en tydlig koppling till översiktsplanen
föreslås att budgetprocessen på våren inleds med
en avstämning av vilka åtgärder i översiktsplanen
som är aktuella att ta med i den kommande 3-års
budgeten och kommande styrkort. Det blir förvaltningarna som prioriterar vilka åtgärder som ska
budgeteras.
De nyckeltal som finns i översiktsplanen och berör
den kommande 3-årsperioden kommer att läggas ut
på berörd förvaltning.

•

Vattenförsörjningsplan

•

Dagvattenstrategi

•

Kulturhistorisk inventering

•

Naturvärdesinventering

Med ett markinnehav ges goda förutsättningar för
att kunna driva och genomföra utvecklingen i kommunen och påverka samhällsbyggandet.

•

Cykelstrategi

Habo kommun har ett litet markinnehav, kommunen äger ibget av den mark som pekas ut som

•

Parkeringsprogram med normer

lämplig för tätortsutveckling.

•

Utvecklingsplan för Habo centrum

•

Utredning; Västerkärr – Mullsjö

•

Utredning; Habo tätort – Ebbarp – Bankeryd

Budgetarbete och styrkort
Översiktsplanen ska utgöra underlag för prioriteringarna i kommunens årliga budget med tillhörande investeringar. Det innebär att kommunens
investerande nämnder samordnas.
Kommunens vision Habo – den hållbara kommunen för hela livet utgör utgångspunkten för
kommunens förhållningssätt och uppdrag och ska
genomsyra allt arbete som utförs i kommunen.
Visionen är således ett viktigt styrdokument som är
kopplat till styrkort och budget.
I november varje år fattar kommunfullmäktige

Aktiv markpolitik

För att kommunen ska kunna ta det ansvar som är
ålagt och driva på utvecklingen, främst i syfte att
kunna åstadkomma de bostäder som behövs för
den ökande befolkningen, krävs det att kommunen
är aktiv och köper lämplig mark som är till försäljning. Genom att äga mark kan kommunen styra
vilka förutsättningar som ska gälla för en kommande byggnation när markanvisningar ges, till exempel
styra markanvändning, upplåtelseformer, val av
byggherre med mera utifrån kommunens behov. På
det viset kan kommunen möjliggöra att områden
får ökade kvaliteter när det gäller livsmiljö, typ av
boendeform och upplåtelseform kan styras vilket
bidrar till en ökad social blandning på platser med
ett likartat utbud. Genom att välja markanvisningförfarande kan kommunen tydligt redovisa vilka
ambitioner kommunen har och vad kommunen vill
åstadkomma med en särskild plats.
Kommunen kommer att vara beroende av att
privata markägare är positiva och är med och utvecklar kommunen. Områden med privatägd mark
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eller med fler fastighetsägare innebär ett behov
av att samla alla aktörer och skapa gemensamma
incitament, arbetsformer och målbild för att driva
utvecklingen framåt. En aktiv markpolitik och nya
arbetsformer kan stimulera en större mångfald av
aktörer i stadsutvecklingsprojekt som sedan avspeglas i den byggda miljön när det gäller arkitektur,
boendeform och utformning i stort.
Översiktsplanens mål, utbyggnadsstrategier och
riktlinjer ger goda förutsättningar att driva en aktiv
markpolitik. Det nyligen antagna (2017-10-11)
dokumentet Riktlinjer för markanvisning kan på ett
tydligare sätt tillämpas med utgångspunkt i översiktsplanen.

Marknadsförutsättningar
Inom kommunen finns det stora variationer i
marknadsförutsättningarna mellan olika tätorter. De marknadsmässiga förutsättningarna är i
dagsläget väldigt goda för Habo tätort, medan de
i övriga tätorter är lite svalare. Förutsättningarna
för nybyggnation i de övriga tätorterna bedöms
öka om riktade insatser för att öka kvaliteter som
innebär en förbättrad livsmiljö genomförs. Till
exempel förbättra kopplingarna med kollektivtrafik
och cykel till Habo tätort men även till angränsade
orter i närliggande kommuner, exempelvis Mullsjö
och Bankeryd, skapa attraktiva mötesplatser i form
av aktivitetsytor och parker, goda förskole- och
skolmiljöer, tillgång till friluftsområden utvecklas
med mera.
Vid satsning i tätorter utöver Habo behöver kommunen och exploatörer gemensamt säkerställa att
nya kvaliteter tillkommer för att främja en positiv
utveckling.

Uppföljning
För att kunna följa om utvecklingen sker i enlighet
med målsättningarna och i en hållbar riktning ska
uppföljningsbara och mätbara nyckeltal tas fram.
En del nyckeltal har redan tagits fram, se tabell
sidan 162.
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De åtgärder i översiktsplanen som tas med i en
budget kommer automatiskt att följas upp via
ordinarie rutiner för uppföljning av budget och
styrkort. För att möjliggöra en uppföljning av översiktsplanen är det därför viktigt att i varje budget
och styrkort tydligt markera de behov som hänger
ihop med översiktsplanen.
Nyckeltalen kommer att fördelas mellan förvaltningarna som ansvarar att följa upp och redovisa
statistiken i styrkortsarbetet kopplat till budgetprocessen. Det är också förvaltningarna som utifrån sin
verksamhet tar fram fler nyckeltal som är relevanta
att följa upp och som kopplas till översiktsplanen.
Genom att beskriva ett hanterligt antal mål och formulera dem tydligt är det möjligt att följa upp hur
arbetet med att genomföra översiktsplanen går.
Uppföljningen med nyckeltal ska belysa hur utvecklingsarbetet följer de övergripande målsättningarna:
•

Starkt näringsliv

•

Attraktiv livsmiljö

•

Hållbar infrastruktur

•

Rekreation för livskvalitet

•

Resurseffektiv och klimatsmart kommun

•

Levande landsbygd

Aktualitetsprövning
Det är lagstadgat i plan - och bygglagen att en översiktsplan ska aktualitetsprövas varje mandatperiod.
Det innebär att kommunen ser över om översiktsplanens innehåll fortfarande är aktuell under
nästkommande mandatperiod. Det är möjligt att
komplettera översiktsplanen med delar som anses
saknas. Bedöms översiktsplanen vara helt inaktuell
i sin helhet behöver en ny översiktsplan tas fram.
Under denna process är det möjligt att följa upp
vad som har genomförts med hjälp av målsättningar och nyckeltal.
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Uppföljning med nyckeltal
Starkt näringsliv

Attraktiv livsmiljö

Strategi:

Strategi:

• Stärka samverkan mellan kommunen och näringslivet
genom dialoger

• Möjliggöra för ett varierat bostadsutbud med varierade
upplåtelseformer

• Arbeta för att en planberedskap finns för att täcka behoven av nya verksamhetsområden

• Förtäta centrala delar av Habo tätort med bostäder för
att stärka underlaget till servicen i centrum, möjliggöra
hållbara resor samt effektivisera nyttjandet av mark

• Synliggöra och tillgängliggöra kommunens naturområden och besöksmål
• Skapa förutsättningar för ett levande centrum genom
att möjliggöra en blandning av arbetsplatser, bostäder
och service.

• Tätortsutvecklingen sker i direkt anslutning till tätort och
kollektivtrafik för att möjliggöra ett hållbart resande
• Sträva efter att grönområden i anslutning till tätorterna
bevaras för att möjliggöra rekreation och skapa trevliga
boendemiljöer

Uppföljning / Nyckeltal:

• Arbeta för att det finns en planberedskap för skolans och
omsorgens verksamheter

• Antal dialoger, samarbeten eller projekt med näringlivet

• Identifiera viktiga mötesplatser samt stärka och tillgängliggöra dessa

• Antal tillgänglig och planlagd yta för verksamheter i
hektar
• Antal genomförd/påbörjad insats för naturområden
eller besöksmål

• Koppla samman bostadsområden med gång och
cykelvägar, länka samman grönområden och skapa
mötesplatser

• Uppdrag att ta fram centrumplan.
• Antal nybyggda bostäder och nyetablerade verksamheter

Uppföljning / Nyckeltal:
• Antal hektar kommunägd mark inom
utbyggnadsområde.
• Antal nya bostäder utifrån bostadstyp och
upplåtelseform
• Antal bostäder som byggts inom en radie av 600 meter
från tågstationen
• Exploateringsgrad i nybyggda bostadsområden
• Andel arbetsplatser och nya/befintliga bostäder som har
maximalt 300 meter till kollektivtrafik i Habo tätort
• Antal hektar planerad natur i nya detaljplaner
• Antal hektar nybildat ”skydd” för natur
• Antal hektar tätortsnära skog
• Avstämning med skolans elevprognos samt prognos för
omsorgens verksamhetsbehov
• Antal identifierade mötesplatser och antal insatser som
gjorts
• Antal meter GC-väg som anlagts i Habo tätort

ÖVERSIKTSPLAN HABO KOMMUN
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Uppföljning med nyckeltal fortsättning
Hållbar infrastruktur

Rekreation för livskvalitet

Strategi:

Strategi:

• Utveckla ny infrastruktur där det går att nyttja, och
koppla ihop med befintlig infrastruktur

• Bevara tätortsnära skogar och gröna områden i
tätorterna för att möjliggöra närrekreation och bevara
och dra nytta av ekosystemtjänster samt biologiska
mångfalden

• Utveckla trygga omstigningsplatser i strategiska lägen
för hållbara resor, där fotgängare, cyklister, bilister, bussoch tågpassagerare kan växla transportmedel
• Bind samman kommunens tätorter med gång och
cykelvägar för att gynna arbetspendling inom och
utanför kommunen samt öka tillgängligheten till
naturupplevelser

• Bilda sammanhängande gröna stråk genom att bevara
gröna områden vid exploatering, länka samman och
förstärk befintliga gröna områden i och omkring tätorten
• Tillgängliggöra Vättern och vätterbäckarna för att stärka
och utveckla friluftslivet

• Komplettera befintliga gång- och cykelvägar i Habo
tätort för att länka samman ortens olika bostadsområden
och tillgängliggöra viktiga målpunkter och mötesplatser

Uppföljning / Nyckeltal:
Uppföljning / Nyckeltal:
• Antal påbörjade/genomförda projekt kopplat till kollektivtrafik och infrastruktur
• Antal dialoger med Trafikverket och JLT angående
utveckling av infrastruktur och kollektivtrafik
• Antal meter GC-väg som byggts mellan tätorter
• Antal meter GC-väg som byggts i Habo tätort
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• Antal hektar nybildat ”skydd” för natur
• Antal hektar tätortsnära skog
• Insatser som gjort för att stärka gröna stråk.
• Antal hektar planerad natur i nya detaljplaner
• Insatser som gjots för att utveckla målpunkter vid Vättern
• Insatser som gjorts för att utveckla friluftslivet
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Resurseffektiv
& klimatsmart kommun

Levande landsbygd

Strategi:

Strategi:

• Öka andelen egenproducerad förnybar energi samt öka
andelen förnybar energi som används inom kommunala
verksamheter

• Värna om kulturlandskapet vid byggnation och
förändrad markanvändning

• Bygg ut nätverket av el-laddpunkter på strategiska
platser
• Exploatera på ianspråktagen mark genom förtätning
eller omvandling för att spara markresurser
• Öka markeffektiviteten och skapa reseunderlag till
kollektivtrafiken

• Samarbeta i projekt som utvecklar och stärker
landsbygden
• Arbeta för utbyggnad av fiber och bredband
• Arbeta för att tätorterna länkas samman genom
gång- och cykelvägar
• Arbeta för en robust infrastruktur

• Kommunens grundvattentillgångar ska skyddas för att
säkra kvalitet och kvantitet

Uppföljning / Nyckeltal:
Uppföljning / Nyckeltal:
• Andel egenproducerad energi
• Andel förnybar energi som används
• Antal utbyggda laddpunkter
• Antal förtätningsprojekt/omvandlingsprojekt
• Antal bostäder som byggts inom förtätningsprojekt/
omvandlingsområde
• Antal nya bostäder inom en radie av 600 meter från
tågstationen

• Antal bygglov för nybyggnation på landsbygden
• Antal bosatta på landsbygden
• Antal företag på landsbygden
• Antal hektar jordbruksmark som tagits ianspråk för byggnation
• Antal samarbetsprojekt som kommunen medverkar i på
landsbygden
• Andel bostäder och företag som är anslutna till bredband
• Antal meter GC-väg som byggts mellan tätorter

• Antal bostäder och verksamheter som har maximalt 300
meter till en busshållplats
• Antal fastställda vattenskyddsområden för grundvatten
• Uppföljning av MKN för vatten

ÖVERSIKTSPLAN HABO KOMMUN
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Datum

Dnr

2018-01-11

KS18/6

Enligt sändlista i detta brev

Inbjudan att delta i samråd om
Översiktsplan 2040 för Habo kommun
Arbete med att ta fram en ny översiktsplan för Habo kommun pågår.
Översiktsplanen anger inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den
fysiska miljön. Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och
vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas
och bevaras fram till år 2040.
Kommunstyrelsen beslutade den 10 oktober 2018 om att skicka ut Översiktsplan
2040 för Habo kommun, ÖP 2040, för samråd. Samrådstiden pågår från den 1
november 2018 till den 31 januari 2019. Som en del av samrådet bjuder
kommunen in till allmänna samrådsmöten i fem tätorter.
13/11, Furusjö, Allianskyrkan, kl. 18.30 – 20.00
15/11, Brandstorp, Församlingshemmet, kl. 18.30 – 20.00
20/11, Fagerhult, Fagerhus kl. 18.30 – 20.00
22/11, Habo, Kärrsgården kl. 18.30 – 20.00
27/11, Västerkärr, Björkhaga i Mullsjö kl. 18.30 – 20.00
Samrådsversionen av översiktsplanen med tillhörande hållbarhetsbedömning
inklusive miljökonsekvensbeskrivning finns att läsa på:
http://www.habokommun.se/op2040
samt i kommunhusets entré och biblioteket i Habo tätort
Synpunkter ska lämnas senast den 31 januari 2019:
Epost
plan@habokommun.se
Post
Habo Kommun
Box 212
566 24 Habo
Märk gärna e-post eller post med ”ÖP 2040”.
Skriftliga synpunkter på översiktsplanen utgör allmän handling. Synpunkterna
kommer att sammanställas och behandlas i en samrådsredogörelse. Namn och
adress kommer att registreras i ärendet, behandling sker enligt
personuppgiftslagen.
Upplysningar om planförslagets innehåll lämnas av:
Linda Tubbin

tel. 036 - 442 81 37
linda.tubbin@habokommun.se

Johanna Schönberg

tel. 036 - 442 83 78
johanna.schonberg@habokommun.se

Plan- och exploateringsenheten
Postadress
Box 212
566 24 Habo

Besöksadress
Jönköpingsvägen 19

Telefon
036-442 81 37
Telefon (vx)
036-442 80 00

Fax
036-442 81 60

E-post
linda.tubbin@habokommun.se
Webb
www.habokommun.se
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Sändlista för samråd
Utöver att inbjudan att delta i samråd av Översiktsplan 2040 publicerats på
kommunens webbplats och i ortstidningar och annonseras på kommunens
bibliotek och reception får följande denna inbjudan att delta i samrådet:
-

Lantmäterimyndigheten, registrator@lm.se
Länsstyrelsen i Jönköpings län, jonkoping@lansstyrelsen.se
Naturvårdsverket, registrator@naturvardsverket.se
Skogsstyrelsen, skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se
Jordbruksverket, jordbruksverket@jordbruksverket.se
Lantbrukarnas riksförbund, LRF, jonkoping@lrf.se
Trafikverket, trafikverket@trafikverket.se
Försvarsmakten, exp-hkv@mil.se
Luftfartsverket, lfv@lfv.se
Jönköpings läns museum, info@jkpglm.se
Region Jönköpings län, regionen@rjl.se
Habo kommun, Byggnadsnämnden, byggnadsnamnden@habokommun.se
Habo kommun, Barn- och utbildningsnämnden, bun@habokommun.se
Habo kommun, Fritids- och kulturnämnden, fk@habokommun.se
Habo kommun, Miljönämnden, mn@habokommun.se
Habo kommun, Socialnämnden¸ sn@habokommun.se
Centerpartiet, hannaenglund1@habokommun.se
Liberalerna, anders.rickman@jonkoping.se
Socialdemokraterna, jarl.karlsson@habokommun.se
Vänsterpartiet, johanna.rundlof@gmail.com
Miljöpartiet, margaretafick@hotmail.com
Moderaterna, susanne.wahlstrom@moderaterna.se
Kristdemokraterna, hans.jarstig@kristdemokraterna.se
Habo demokraterna, morgan.malmborg@habo.net
Sverige demokraterna, olle.molnteike@gmail.com
Habo Kommun, Kommunala rådet för pensionärer och personer med
funktionsnedsättning, c/o Carina Magnusson,
Carina.Magnusson@habokommun.se
Hjo kommun, kommunen@hjo.se
Tidaholm kommun, tidaholms.kommun@tidaholm.se
Mullsjö kommun, kommun@mullsjo.se
Jönköpings kommun, kommunstyrelse@jonkoping.se
Jönköpings Länstrafik, lanstrafiken@jlt.se
Vattenfall AB (Nätjuridik Trollhättan), registratur.eldistribution@vattenfall.com
Habo Energi AB, Habo Kraft AB, Habo Bostäder AB, info@haboenergi.se
behnaz.bahabozorgi@haboenergi.se
Företagarna Habo, info@storetec.se, christer@widahls.se
Industriklubben, jonas@dreamlogistics.se
Habo Handel och turism, habocamping@gmail.com
Upplev Habo, turistinfo@habokommun.se
PRO i Habo, janakehellqvist@hotmail.com
Träffpunkt Habo, ewa.davidsson@habokommun.se
Brandstorps hembygdsförening, gkcarlsson@outlook.com
Gustav Adolfs Bygdegårdsförening¸ abbarp@habo.net
Habo och Gustav Adolfs Hembygdsförening, tranemaden@telia.com
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Furusjö samhällsförening, samhallsforeningen@furusjo.se
emmahallman@hotmail.com
Naturskyddsföreningen i Habo, c/o Gösta Börjesson, gosta.borjeson@telia.com
Hyresgästföreningen i Norra Småland AB, sydost@hyresgastforeningen.se
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö §§ 1-18
Tid:

2019-01-08 kl. 08.30-12.00

Plats:

Regionens hus, sal B

§11

Remiss/samråd - Slopning av spår 21 och
flertalet växlar på driftplats Värnamo
Diarienummer: RJL 2018/3255

Beslut
Presidiet föreslår nämnden
 Godkänna föreliggande yttrande som svar till
Trafikverket.
Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över
rubricerad remiss. Region Jönköpings län har inget att erinra mot
förslaget utan anser att det är en logisk och naturlig åtgärd som
Trafikverket bör genomföra.
Beslutsunderlag
 Missiv/Tjänsteskrivelse daterad 2018-12-13
 Remiss/samråd ”Slopning av spår 21 och flertalet växlar
på driftplats Värnamo, bandel 720, Värnamo kommun,
Jönköpings län”
Beslutet skickas till
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
Vid protokollet
Linda Byman
Justeras
Marcus Eskdahl
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar
Linda Byman

MISSIV
2018-12-13
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RJL 2018/3255

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Remiss/samråd – Slopning av spår 21 och
flertalet växlar på driftplats Värnamo
Förslag till beslut

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
 Godkänner föreliggande yttrande som svar till Trafikverket.

Sammanfattning

Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerad remiss.
Region Jönköpings län har inget att erinra mot förslaget utan anser att det är en
logisk och naturlig åtgärd som Trafikverket bör genomföra.

Information i ärendet

I Trafikverkets långsiktiga plan finns medel för en bangårdsombyggnad och
ställverksbyte i Värnamo. Ärendet gäller spår och växlar som inte använts på flera
år och som det heller inte finns något behov av att använda inom överskådlig
framtid. Slopningen av spår och dessa växlar görs i samband med ställverksbytet
och betyder att bangården kan trimmas och effektiviseras.

Beslutsunderlag



Missiv/Tjänsteskrivelse daterad 2018-12-13
Remiss/samråd ”Slopning av spår 21 och flertalet växlar på driftplats
Värnamo, bandel 720, Värnamo kommun, Jönköpings län”

Beslut skickas till
Trafikverket

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Kristina Athlei
Regional utvecklingsdirektör

YTTRANDE
2018-12-13

RJL 2018/3255

Trafikverket
Box 366
201 23 Malmö

YTTRANDE över remiss Slopning av
spår 21 och flertalet växlar på driftplats
Värnamo, TRV 2018/79851
Sammanfattning

Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerad remiss.
Region Jönköpings län har inget att erinra mot förslaget utan anser att det är en
logisk och naturlig åtgärd som Trafikverket bör genomföra.

Synpunkter på förslaget

Avveckling av järnväg ska hanteras enligt reglerna som anges i
Järnvägsförordningen. Innan Trafikverket fattar beslut önskar Trafikverket hämta
in synpunkter på förslaget från berörda parter.
I Trafikverkets långsiktiga planer finns medel för en bangårdsombyggnad och
ställverksbyte i Värnamo. Ärendet gäller spår och växlar som inte använts på flera
år och som det heller inte finns något behov av att använda inom överskådlig
framtid. Slopning av spår och växlar görs i samband med ställverks byte.
Region Jönköpings län ser mycket positivt på att järnvägen upprustas och
utvecklas för att möta framtida behov. Att i detta sammanhang avveckla de delar
av anläggningen som inte används anser Region Jönköpings län vara en fullt
motiverad åtgärd.
REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Marcus Eskdahl
Ordförande i nämnden för
Trafik, infrastruktur och miljö

Regionledningskontoret
Box 1024
551 11 Jönköping

Telefon: 010-241 00 00
E-post:
regionen@rjl.se
Hemsida: www.rjl.se

Kristina Athlei
Regional Utvecklingsdirektör

Organisationsuppgifter
Bankgiro: 5216-2849
Orgnr:
232100-0057

Ärendenummer

Dokumentdatum

TRV 2018/79852

2018-12-10

Ert ärendenummer

Sidor
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Försvarsmakten

Kopia till:

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Diariet, Trafikverket

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Transportstyrelsen

Region Jönköping

VR-Track

Jönköpings länstrafik

Museibanornas Riksorganisation

Branschföreningen Tågoperatörerna
Värnamo kommun
InfraNord
Green Cargo

Externremiss/samråd - Slopning av spår 21 och
flertalet växlar på driftplats Värnamo (del 2), bandel
720, Värnamo kommun, Jönköpings län
Bakgrund
Avveckling av järnväg ska hanteras enligt reglerna som anges i Järnvägsförordningen
2004:526. Undantag från denna hantering kan medges under vissa specificerade
förutsättningar.
Slopning av järnväg är ett avvecklingsförfarande som är ett undantag från huvudregeln
och bestämmelserna i järnvägsförordningen (2004:526). Undantag från reglerna i
förordningen kan göras om förändringen inte nämnvärt påverkar prestanda eller
framkomlighet och att den endast i ringa omfattning berör järnvägsföretag,
järnvägsverksamhet eller försvarsmakten.
Slopningsförfarandet kan användas i följande fall:


Slopning av järnvägsdel vid linjerätning



Slopning av järnvägsdel vid förändrad spårlayout



Slopning av järnvägsdel som är obrukbar



Slopning av korta spår utan strategisk betydelse

Denna remiss har föregåtts av ett internt samråd. Innan Trafikverket fattar beslut önskar
Trafikverket hämta in synpunkter på förslaget från berörda parter.

Ärendet
Slopningen gäller spår och växlar i Värnamo som används i dag men som det i samband
med ombyggnad av Värnamos bangård inte längre finns behov av eller som behövs tas
bort för att uppnå andra mer viktiga funktioner. Vid kontakt med de verksamheter som
ligger i anslutning till spåren eller som äger spår, framgår ingen intention att använda
spåren och växlarna i framtiden. I Trafikverkets långsiktiga plan finns ekonomiska medel
för en bangårdsombyggnad och ställverksbyte till år 2022-23. Det går inte att veta exakt
Trafikverket
Box 366
201 23 Malmö
Besöksadress: Gibraltargatan 7

Texttelefon: 010-123 99 97
Telefon: 0771 - 921 921
trafikverket@trafikverket.se
www.trafikverket.se

Magnus Gustavsson
Planering Utredning, Region Syd
Direkt: 010-123 22 44
magnus.gustavsson@trafikverket.se

Ärendenummer

Dokumentdatum

TRV 2018/79852

2018-12-10

Ert ärendenummer
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när de nya anläggningarna kan tas i bruk, men projekteringen av anläggningen påbörjas
år 2019. Järnvägsföretagen behöver trafikera objekten ovan ända fram till att de stängs
av under byggtiden för bangårdsombyggnaden och ställverksbytet. Direkt efter
ibruktagandet behöver järnvägsföretagen kunna använda de nybyggda objekten.

-

Spår 1 & växel 32

Spår 1 är 86 meter långt och används idag av Jönköpings Länstrafiks dieseltåg som går
mellan Jönköping och Värnamo. Tågen har resenärutbyte på den 55 meter långa
sidoplattform som ligger intill spåret. Nattetid står dieseltåg uppställda på spåret som är
oelektrifierat. Efter att Värnamo bangård byggts om så kommer det att finnas en 120
meter lång sidoplattform vid spår 2. Denna sidoplattform ska ersätta och ge en bättre
funktion än den sidoplattformen vid spår 1 har. Plattformen vid spår 1 kan inte förlängas
eftersom den begränsas av en busstation i söder och en plattformsförbindelse i norr. En
120 m sidoplattform vid spår 2 gör att det går att angöra dubbelkopplade 55 meters tåg
där. För att gångavståndet mellan den nya plattformen och plattformsförbindelsen och
busstationen ska bli så kort som möjligt behöver växeln in till spår 1 tas bort, så att delar
av plattformen kan förläggas på dess plats.
Det är även positivt att ta bort spår 1 p.g.a. att plattformsförbindelsen då endast kommer
att korsa två spår i stället för tre. Detta minskar risken för olyckor i anläggningen. Om
plattformen inte ska användas vid spår 1 så förlorar detta spår mycket av sin strategiska
betydelse. Dess funktion som uppställnings-/städplats för dieseltåg kan ersättas genom
att spår 2 invid den nybyggda plattformen kan användas för detta ändamål i stället. Spår
1 är dessutom bara 86 meter långt, varav 16 av dessa metrar ändå inte kan användas till
uppställning eftersom tåget då skulle blockera plattformsförbindelsen. Inom en 10–15års period kommer sträckan Värnamo-Jönköping och Värnamo-Nässjö vara
elektrifierade. Då minskar användandet av dieseltåg på Värnamo bangård. Detta gör att
en plattform vid elektrifierat spår är mer funktionell.
-

Växel 65a & 65b

Växlarna leder in till spår 14-19 som inte använts på flera år. Efter att Värnamo bangård
byggts om så kommer spår 13 att vara i hopbundet med spår 18. Detta innebär att spår 1419 kommer kunna nås via spår 13. Växlarna 65a och 65b kommer därmed att var
överflödiga.
-

Växel 54a & 54b

Växlarna utgör en förbindelse mellan spår 4 och 5 i norr. Växelförbindelsen innebär att
tåg som trafikerar spår 5-12 kan köra direkt till spår 18 och 19. Spår 18-19 har inte
använts på flera år. Efter att Värnamo bangård byggts om så kommer det finnas en ny
växelförbindelse mellan spår 4 och 5 som är placerad längre norrut än växelförbindelsen
54a och 54b. Eftersom spår 18-19 inte används samt att det går att nå dessa spår på
annat sätt så blir växelförbindelsen 54a och 54b överflödig. Den nya växelförbindelsen
innebär att två godståg med full längd kan mötas på spår 4 och 5 i Värnamo.
-

Växel 46b, 40 a & 46a/40b

Växelförbindelsen möjliggör att tåg på spår 1-5 kan köra direkt in till tankanläggningen
vid spår 24. Växel 46a/40b är en dubbel korsningsväxel. Dubbla korsningsväxlar utgör
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en större felkälla än enkla växlar och är dessutom dyrare att underhålla. Därför arbetar
Trafikverket med att bygga bort de dubbla korsningsväxlar som finns i vår anläggning i
dag. Växlarna tas bort i samband med bangårdsombyggnaden och växelförbindelsen går
inte att behålla om man ska uppnå målet att förlänga plattformarna på bangården utan
att behöva bygga ytterligare en dubbel korsningsväxel. Byggnation av dubbla
korsningsväxlar kräver att dispens erhålls. Det krävs starka motiv till att få dispens för att
bygga en ny dubbel korsningsväxel. De motiven finns inte i detta fall eftersom att tåg på
spår 1-5 kan ta sig till tankanläggningen genom att köra söderut och sedan ändra riktning
för att köra norrut på spår 6. Från spår 6 finns direktförbindelse till spår 24. Det finns
tillräckligt med ledig kapacitet på bangården för att göra de tågrörelser som behövs för
att ta sig till tankanläggningen även om växlarna 46b, 40a och 46a/40b tas bort. Det
tillkommande värdet av att kunna angöra längre tåg vid plattformen anses överväga det
avgående värdet av att behöva köra en längre sträcka och göra en riktningsändring för att
ta sig till tankanläggningen. Behovet av att tanka kommer även att minska när sträckan
Värnamo-Jönköping och Värnamo-Nässjö är elektrifierade.
-

Växel 115/117

Växeln är en 41 kg 3-delig växel. Sådana växlar finns inte längre i Trafikverkets sortiment
och Trafikverket strävar efter att bygga bort dessa. Växeln används som en
direktförbindelse norrifrån och in på spår 7-12. Spår 8 och spår 10 används inte idag.
Växeln tas bort i samband med bangårdsombyggnaden. Växeln ersätts med en enkelväxel
så att tåg kan köra i till spår 7-9 norrifrån. Den norra förbindelsen till spår 10-12 tas bort.
Anledning till att denna växel behöver tas bort är att Trafikverket ska byta ställverk i
Värnamo. I ställverksbytet vill Trafikverket kunna ställa växlingsvägar in på
uppställningsspåren 7-9. Om den 3-deliga växeln inte byts till en enkelväxel finns inte de
spårsträckor som krävs för att kunna få plats med signaler och spårspärrar för spår 7-9,
vilket gör att man inte kan nå uppställningsspåren via övervakade växlingsvägar. Det blir
säkrare för tågtrafiken, en snabbare tågföring samt höjd kapacitet när växlingsvägarna är
signalövervakade. Anledningen till att kapaciteten höjs är att man då inte behöver ha
lokalfrigivning av spåren 7-12 vilket låser spår 6 för tågrörelser tills det växlande tåget
har kommit på plats och står still samt tills växel 63b åter ligger i normalläge.

-

Spår 12 & växel 119/121

Spår 12 är 149 meter långt. Växel 119/121 är en 41 kg 3-delig växel. Sådana växlar finns
inte längre i Trafikverkets sortiment och Trafikverket strävar efter att bygga bort dessa.
Växeln används om en direktförbindelse norrifrån till spår 10-11 samt den enda
förbindelsen in till spår 12. Spår 10 används inte idag. Spår 11 och 12 används av
Infranord för uppställning av arbetsfordon. Spår 12 används även av Infranord för
lastning och lossning av järnvägsmateriel, t.ex. slipers. Spår 12 är oelektrifierad och
ligger intill en större gräs- och grusyta med tillfartsväg för vägfordon och är därför
lämplig för lastning och lossning av järnvägsmateriel. Spår 12 och växel 118/121 tas bort i
samband med bangårdsombyggnaden. Stoppbockar sätts i norra änden av spår 11 och 10.
Spår 12 är ett kort spår vars betydelse idag är att det är det ”yttersta” spåret och som
därför används för att lasta och lossa underhållsmaterial. Funktionen som ”yttersta” spår
tas över av spår 11 när spår 12 rivs. Spår 11 byggs om till oelektrifierat spår för att kunna
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fungera som ett last- och lossningsspår. Spår 8 och 10, som inte används idag, kan
användas till uppställning av Infranords eller annat järnvägsföretags arbetsfordon.
Anledning till att spår 12 och växel 119/121 behöver tas bort är att Trafikverket ska byta
ställverk i Värnamo. I ställverksbytet vill Trafikverket kunna ställa växlingsvägar in på
uppställningsspåren 7-9. Om den 3-deliga växeln inte byts till en enkelväxel finns inte de
spårsträckor som krävs för att kunna få plats med signaler och spårspärrar för spår 7-9,
vilket gör att man inte kan nå uppställningsspåren via övervakade växlingsvägar. Det blir
säkrare för tågtrafiken, en snabbare tågföring samt höjd kapacitet när växlingsvägarna är
signalövervakade. Anledningen till att kapaciteten höjs är att man då inte behöver ha
lokalfrigivning av spåren 7-12 vilket låser spår 6 för tågrörelser tills det växlande tåget
har kommit på plats och står still samt tills växel 63b åter ligger i normalläge.

Förslag till åtgärder
Nedanstående spår och växlar föreslås slopas enligt slopningsförfarandena ”Slopning av
järnvägsdel vid förändrad spårlayout”. Efter slopningsbeslut föreslås att nedanstående
spår tillsammans med växlar rivs och plockas bort.

-

Spår 1 & växel 32

-

Växel 65a & 65b

-

Växel 54a & 54b

-

Växel 46b, 40a & 46a/40b

-

Växel 115/117

-

Spår 12 & växel 119/121

För mer info, se bilder sist i dokumentet, sidan 6 & 7.

Kontakter och hänvisning
Samrådstidens utsträckning för denna externa remiss är till och med den 11 februari
2019, då svar/synpunkter på ovanstående förslag skall ha inkommit.
Svaren skickas via mail till magnus.gustavsson@trafikverket.se

Med vänlig hälsning
Magnus Gustavsson
Planering Utredning, Region syd
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Zooma i dokumentet för tydligare bilder:

Figur 1 – Karta över aktuella områden utmarkerat med röd streckad rektangel på driftplats Värnamo (V).

Figur 2 – Karta över område med spår 1 och växel 32 utmarkerat på driftplats Värnamo (V).
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Figur 3 – Karta över område med växel 65a & 65b, växel 54a & 54b, växel 46b, 40a & 46a/40b, växel 115/117
utmarkerat på driftplats Värnamo (V).
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Figur 4 – Karta över område med spår 12 och växel 119 & 121 utmarkerat på driftplats Värnamo (V).

Figur 5 – Schematisk karta över aktuella växlar markerat samt spår 1 & 12 markerade på driftplats Värnamo
(V).
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Försvarsmakten

Kopia till:

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Diariet, Trafikverket

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Transportstyrelsen

Region Jönköping

VR-Track

Jönköpings länstrafik

Museibanornas Riksorganisation

Branschföreningen Tågoperatörerna
Värnamo kommun
InfraNord
Green Cargo

Externremiss/samråd - Slopning av spår 21 och
flertalet växlar på driftplats Värnamo (del 1), bandel
720, Värnamo kommun, Jönköpings län
Bakgrund
Avveckling av järnväg ska hanteras enligt reglerna som anges i Järnvägsförordningen
2004:526. Undantag från denna hantering kan medges under vissa specificerade
förutsättningar.
Slopning av järnväg är ett avvecklingsförfarande som är ett undantag från huvudregeln
och bestämmelserna i järnvägsförordningen (2004:526). Undantag från reglerna i
förordningen kan göras om förändringen inte nämnvärt påverkar prestanda eller
framkomlighet och att den endast i ringa omfattning berör järnvägsföretag,
järnvägsverksamhet eller försvarsmakten.
Slopningsförfarandet kan användas i följande fall:


Slopning av järnvägsdel vid linjerätning



Slopning av järnvägsdel vid förändrad spårlayout



Slopning av järnvägsdel som är obrukbar



Slopning av korta spår utan strategisk betydelse

Denna remiss har föregåtts av ett internt samråd. Innan Trafikverket fattar beslut önskar
Trafikverket hämta in synpunkter på förslaget från berörda parter.

Ärendet
I Trafikverkets långsiktiga plan finns ekonomiska medel för en bangårdsombyggnad och
ställverksbyte till år 2022-23. Det går inte att veta exakt när de nya anläggningarna kan
tas i bruk, men projekteringen av anläggningen påbörjas år 2019.
Ärendet gäller spår och växlar i Värnamo som inte använts på flera år och som det heller
inte finns något behov av att använda inom överskådlig framtid. Vid kontakt med de
verksamheter som ligger i anslutning till, eller som äger spår framgår ingen intention att
använda spåren och växlarna i framtiden. Spår 21 samt de angivna växlarna är av låg
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strategisk betydelse för järnvägssystemet. Slopningen av spår och dessa växlar görs i
samband med ställverksbytet och betyder att ekonomiskt samt funktionellt kan
bangården både trimmas och effektiviseras.
-

Spår 21 & växel 118

Spåret gick tidigare genom hela DS Smith Packaging Sweden AB:s byggnad, numera
är spåret inne i byggnaden borttaget och spår 21 avslutas med en stoppbock framför
byggnadens fasad. Spåret används inte och planeras heller inte att användas framöver
av DS Smith Packaging. Spår 21 är 21 meter långt.
-

Växel 111

Växeln leder in på spår 17 som angör till långsidan på en lastkaj. Tidigare
genomförde Green Cargo omlastningar mellan tåg och lastbil på detta spår. Spåret
ägs av Green Cargo och har inte använts på flera år, Green Cargo planerar inte heller
använda det i framtiden.
-

Växel 109

Växeln leder in på spår 16 vilket angör till kortsidan på en lastkaj. Tidigare
genomförde Green Cargo omlastningar mellan tåg och lastbil på detta spår. Spåret
ägs av Green Cargo och har inte använts på flera år, Green Cargo planerar inte heller
använda det i framtiden.
-

Växel 103

Växeln leder in på spår 15. Tidigare genomförde Green Cargo omlastningar mellan
tåg och lastbil på detta spår. Spåret ägs av Green Cargo och har inte använts på flera
år, Green Cargo planerar inte heller använda det i framtiden.
-

Växel 112a & växel 112b

Växlarna leder in till spår 29 och 31 som går mot Stena Recycling AB. Spår 29 är
kommunen ägare av och spår 31 äger Stena Recycling. Spåren används inte i dag och
planeras inte heller användas av Stena Recycling i framtiden.

Förslag till åtgärder
Nedanstående spår och växlar föreslås slopas enligt slopningsförfarandena ”Slopning av
järnvägsdel vid förändrad spårlayout”. Efter slopningsbeslut föreslås att nedanstående
spår tillsammans med växlar rivs och plockas bort.
-

Spår 21 & växel 118

-

Växel 111

-

Växel 109

-

Växel 103

-

Växel 112a & växel 112b

För mer info, se bilder sist i dokumentet, sidan 4-6 & Bilaga 1.
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Kontakter och hänvisning
Samrådstidens utsträckning för denna externa remiss är till och med den 11 februari
2019, då svar/synpunkter på ovanstående förslag skall ha inkommit.
Svaren skickas via mail till magnus.gustavsson@trafikverket.se

Med vänlig hälsning
Magnus Gustavsson
Planering Utredning, Region syd
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Zooma i dokumentet för tydligare bilder:

Figur 1 – Karta över aktuella område utmarkerat med röd streckad rektangel på driftplats Värnamo (V).

Figur 2 – Karta över område med spår 21, växel 118, växel 111, 109, 103 utmarkerat på driftplats Värnamo
(V).
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Figur 3 – Karta över område med växel 112a & 112b utmarkerat på driftplats Värnamo (V).

Figur 4 – Schematisk karta över aktuella växlar markerat och spår 21 på driftplats Värnamo (V).
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Figur 5 – Foto på Spår 21 på driftplats Värnamo (V).
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Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö §§ 1-18
Tid:

2019-01-08 kl. 08.30-12.00

Plats:

Regionens hus, sal B

§12

Uppdrag till Trafikverket om framtagande av
Järnvägsplan för elektrifiering av sträckan
Nässjö-Eksjö
Diarienummer: RJL 2018/2740

Beslut
Presidiet föreslår nämnden besluta att
 Som ett förtydligande av innehållet i den Regionala
transportplanen ge Trafikverket i uppdrag att ta fram
järnvägsplan för elektrifiering av järnvägen Nässjö-Eksjö.
Sammanfattning
I Regional transportplan för Jönköpings län 2018-2029 finns
sammanlagt 220 Mkr avsatta för ”Åtgärder för hållbar tågtrafik på
regionala banor”. För att förtydliga hur medlen skall användas
uppdrar Region Jönköping län åt Trafikverket att påbörja arbete
med järnvägsplan för elektrifiering av järnvägen Nässjö-Eksjö
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-12-11
 Förslag till skrivelse, uppdrag till trafikverket om
framtagande av järnvägsplan
 Regional Transportplan för Jönköpings län 2018-2029
Beslutet skickas till
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö §§ 1-18
Tid:

Marcus Eskdahl
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman

2019-01-08 kl. 08.30-12.00

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-12-11

RJL 2018/2740

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Uppdrag till Trafikverket om
framtagande av järnvägsplan
Förslag till beslut

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö beslutar att:
 Som ett förtydligande av innehållet i den Regionala transportplanen ge
Trafikverket i uppdrag att ta fram järnvägsplan för elektrifiering av
järnvägen Nässjö-Eksjö.

Sammanfattning

I Regional transportplan för Jönköpings län 2018-2029 finns sammanlagt 220 Mkr
avsatta för ”Åtgärder för hållbar tågtrafik på regionala banor”. För att förtydliga
hur medlen skall användas uppdrar Region Jönköping län åt Trafikverket att
påbörja arbete med järnvägsplan för elektrifiering av järnvägen Nässjö-Eksjö.

Information i ärendet

I Regional transportplan för Jönköpings län 2018-2029 finns sammanlagt 220 Mkr
avsatta för ”Åtgärder för hållbar tågtrafik på regionala banor”. Exakt hur medlen
skall användas är inte angivet i planen då fortsatt planering och utredningar krävs
för berörda banor. I istället är syftet beskrivet i den regionala transportplanen.
Åtgärder för hållbar tågtrafik på regionala banor innebär ett paket av åtgärder med
sikte på att alla regionala banor som trafikeras ska vara elektrifierade och hålla en
god standard. Detta bland annat för att möjliggöra Länstrafikens vision om en
enhetlig fordonsflotta bestående av eldrivna regionaltåg. Främst ska medlen
användas till åtgärder som bedöms att de inte kan komma att prioriteras och
finansieras full ut i nationell plan, och åtgärderna bör ha tydlig bäring på det
långsiktiga målet att alla regionala banor ska elektrifieras. I vilken ordningsföljd
de regionala banorna elektrifieras måste till stor del styras av banornas nuvarande
standard, eftersom många sträckor kräver omfattande upprustning innan en
elektrifiering är meningsfull.
För att möjliggöra en elektrifiering av sträckan Nässjö-Eksjö måste en
järnvägsplan tas fram, Region Jönköpings län uppdrar åt Trafikverket att ta fram
järnvägsplan för sträckan Nässjö-Eksjö som en del av ”Åtgärder för hållbar
tågtrafik på regionala banor”.

TJÄNSTESKRIVELSE
RJL 2018/2740

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse daterad 2018-12-11
Regional Transportplan för Jönköpings län 2018-2029

Beslut skickas till
Trafikverket

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Kristina Athlei
Regional Utvecklingsdirektör

SKRIVELSE
2019-01-22

RJL 2018/2740

Trafikverket
Thomas Linden
Trafikverket
551 91 Jönköping

Uppdrag till Trafikverket om framtagande av
järnvägsplan

Som ett förtydligande av innehållet i den Regionala transportplanen hur medlen
skall användas uppdrar Region Jönköpings län Trafikverket att ta fram
järnvägsplan för elektrifiering av järnvägen Nässjö-Eksjö.
.

Järnvägsplan för elektrifiering av järnvägen Nässjö-Eksjö

I Regional transportplan för Jönköpings län 2018-2029 finns sammanlagt 220 Mkr
avsatta för ”Åtgärder för hållbar tågtrafik på regionala banor”. Exakt hur medlen
skall användas är inte angivet i planen då fortsatt planering och utredningar krävs
för berörda banor. I istället är syftet beskrivet i den regionala transportplanen.
Åtgärder för hållbar tågtrafik på regionala banor innebär ett paket av åtgärder med
sikte på att alla regionala banor som trafikeras ska vara elektrifierade och hålla en
god standard. Detta bland annat för att möjliggöra Länstrafikens vision om en
enhetlig fordonsflotta bestående av eldrivna regionaltåg. Främst ska medlen
användas till åtgärder som bedöms att de inte kan komma att prioriteras och
finansieras full ut i nationell plan, och åtgärderna bör ha tydlig bäring på det
långsiktiga målet att alla regionala banor ska elektrifieras. I vilken ordningsföljd
de regionala banorna elektrifieras måste till stor del styras av banornas nuvarande
standard, eftersom många sträckor kräver omfattande upprustning innan en
elektrifiering är meningsfull.
För att möjliggöra en elektrifiering av sträckan Nässjö-Eksjö måste en
järnvägsplan tas fram, Region Jönköpings län uppdrar åt Trafikverket att ta fram
järnvägsplan för sträckan Nässjö-Eksjö som en del av ”Åtgärder för hållbar
tågtrafik på regionala banor”.
REGION JÖNKLINGS LÄN

Marcus Eskdahl
Ordförande i nämnden för
trafik, infrastruktur och miljö

Regionledningskontoret
Box 1024
551 11 Jönköping

Telefon: 010-241 00 00
E-post:
regionen@rjl.se
Hemsida: www.rjl.se

Kristina Athlei
Regional Utvecklingsdirektör

Organisationsuppgifter
Bankgiro: 5216-2849
Orgnr:
232100-0057

REGIONAL TRANSPORTPLAN
JÖNKÖPINGS LÄN 2018–2029

Fastställd av Regionfullmäktige den 28 augusti 2018.

REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Regional transportplan 2018 är producerad av Regionledningskontoret, Region Jönköpings län.
Foto: Johan W Avby.

Innehållsförteckning
Innehållsförteckning........................................................................................... 3
Förord ................................................................................................................ 7
Sammanfattning ................................................................................................. 8
Inledning.......................................................................................................... 11
Bakgrund
12
Process
12
Förväntade effekter av planen
13
Jönköpings län – mitt i södra Sverige ............................................................... 17
Länets utveckling och potential
17
Ortsstrukturen i Jönköpings län
18
Tillgänglighet skapar tillväxt

19

Funktionella stråk i och genom länet
Utredningar för att utveckla de regionala stråken

25
36

Framtida funktionella stråk

38

Trafiksäkerhet i stråken – viltolyckor

39

Gång- och cykelvägar
Regionala cykelstråk

41
43

Projektet ”Hela Resan”

45

Kollektivtrafik
46
Jönköping som transport- och logistiklän
48
Regionala flygplatser
50
Utblick mot 2050
51
Planeringsprocessen ......................................................................................... 57
Planeringssystemet och processen
57
Planeringsperioder
57
Nationell och regional transportplan

58

Funktionellt prioriterat vägnät

59

Åtgärdsvalsstudie

61

Fyrstegsprincipen

61

Fyrstegsprincipen i den regionala planen

62

Utgångpunkter för planeringen ......................................................................... 65
Nationella utgångspunkter
65
Regeringens direktiv
65
Nationella transportpolitiska mål

67

Nationell cykelstrategi

68

De svenska och europeiska klimatmålen

68

Regionala utgångspunkter
Regional utvecklingsstrategi

71
71
3

Program för hållbar utveckling 2017-2020

72

Regionsamverkan Sydsverige

73

Klimat- och energistrategi för Jönköpings län

74

Regionalt trafikförsörjningsprogram

74

Tåg- och busstrategi samt hållplatsstrategi

76

Regional transportplan för Jönköpings län 2014–2025

77

Nya planeringsförutsättningar
Hastighetsöversynen

79
79

Infrastrukturens påverkan på bostadbyggande

81

Bärighetsklass BK4

84

Ekonomiska ramar och sam- och medfinansiering
Ekonomiska ramar nationellt och regionalt

86
86

Principer för sam- och medfinansiering i statlig infrastruktur

87

Förslag till åtgärder 2018–2029 ........................................................................ 89
Planeringsram
89
Sam- och medfinansiering i nationell plan
90
Medfinansiering av korsningsåtgärder i vägnätet med mera
90
Medfinansiering av gång- och cykelvägar
91
Järnväg – Samfinansiering nationell plan
91
Större väginvesteringar
93
Gång- och cykelåtgärder
94
Trafiksäkerhet och framkomlighet

95

Kollektivtrafikåtgärder

96

Bidrag
96
Ekonomisk sammanställning ............................................................................ 99
Regional transportplan för Jönköping län 2018-2029
99
Genomförande och uppföljning ...................................................................... 100
Bilagor ........................................................................................................... 103
Bilaga 1. Åtgärder i Nationell plan
103
Bilaga 2. Samhällekonomiska bedömningar för större väginvesteringar 110
Bilaga 3. Beskrivning av väg- och järnvägsnät i Jönköpings län
123
Bilaga 4. Miljökonsekvensbedömning av den regionala
transportplanen för Jönköpings län 2018-2029
129

4

5

Förord
Genom regionbildningen under 2015 fick Region Jönköpings län ansvaret
för regionala utvecklings- och tillväxtfrågorna i Jönköpings län, vilket
innefattar den regionala transportplanen. Detta är Region Jönköpings läns
första transportplan.
Infrastrukturen: vägar och järnväg, är det som vi alla ser och använder
dagligen. Vi promenerar på den lokala gatan eller kör bil längs grusvägen,
den är grunden för att vårt livspussel ska fungera. Infrastrukturen är inget
vi tänker så mycket på. Det är först när tåget inte kommer eller när vägen
är avstängd som vi märker hur viktig den är för oss och det är precis så det
ska vara. Vi ska inte märka av infrastrukturen, den ska bara finnas där. För
infrastrukturen har inget egenvärde, utan är grunden för regional och
nationell utvecklig genom att möjliggöra för varor att transporteras och för
människor att förflytta sig till arbete, studier, service, fritidsaktiviteter med
mera.
För att vi inte ska märka av infrastrukturen måste den ständigt förändras
och förnyas i takt med att nya behov och krav uppkommer. Trenden som
visar på både ökade resor och transporter ställer högre krav på
infrastrukturens kapacitet och funktionalitet. Infrastrukturen blir ett medel
för att balansera en anpassning till uppkomna eller förväntade behov
gentemot politiska styrmedel och krav på ett långsiktigt hållbart
transportsystem. Det bör därför vara av nationellt intresse att Region
Jönköpings län får tillräckliga medel till den regionala transportplanen, så
att länet kan fortsätta utvecklas och bidra till landets tillväxt.
Framtagandet av den regionala transportplanen har även denna period
präglats av ett högt tempo. Regeringens infrastrukturproposition
beslutades i december 2016, men direktiv offentliggjordes först tre månare
senare i mars 2017. Processen för den regionala planen sker parallellt med
framtagandet av den nationella planen, detta för att underlätta
diskussionerna kring åtgärderna i länet då en del av medlen i den regionala
planen går till samfinansiering av järnvägsåtgärder i den nationella planen.
I Jönköpings län har diskussionen kretsat kring behovet av satsningar på
de regionala järnvägarna för att ytterligare kunna utveckla länets tågtrafik.
Grunden till den regionala transportplanen är väl förankrad genom att
prioriteringar i tidigare plan står fast. Den regionala transportplanen för
Jönköpings län 2018–2029 kan ses som en utveckling av den tidigare
lagda planen för att anpassa länets infrastruktur till framtidens krav och
behov.

Rune Backlund
Ordförande
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö, Region Jönköpings län
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Sammanfattning
Planeringsramen för Jönköpings län för perioden 2018–2029 uppgår till
cirka 1,38 miljarder kronor. Omkring 520 miljoner kronor eller 38 procent
avsätts för samfinansiering av järnvägsinvesteringar i nationell plan,
knappt 320 miljoner kronor eller 23 procent avsätts för större
väginvesteringar, 240 miljoner kronor eller 17 procent avsätts för gångoch cykelåtgärder, 127 miljoner kronor satsas på trafiksäkerhet och
framkomlighet och 120 miljoner kronor avsätts för kollektivtrafikåtgärder.
53 miljoner kronor avsätts till bidrag i form av driftbidrag till flygplats och
investeringsbidrag till enskilda vägar.

Figur 1. Fördelning av medel mellan de olika åtgärderna för perioden 2018-2029.

Satsningar på infrastruktur är avgörande för hållbar tillväxt och utveckling
både för Sverige, för länet och för kommunerna. Stora satsningar har
genomförts under den förra planperioden, men endast en bråkdel av det
totala behovet och bristerna kan åtgärdas. Medlen i den regionala planen
är begränsade, vilket innebär att på en stor del av länets vägar genomförs
inte några åtgärder. På de funktionella stråken kommer det fortfarande
finns långa sträckor med bristande standard. En upprustning av
järnvägsnätet kommer att ske, vilket ökar både standard och kapacitet.
Satsning på cykelvägar och prioriterade stråk för cykling förväntas ge ökat
cyklande med både traditionell cykel och elcykel. Den ökande
populariteten för elcyklar förväntas öka efterfrågan på längre stråk.
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Inledning
Att ett välutbyggt och fungerande transportsystem är en grundförutsättning
för ett modernt samhälle är en självklarhet. Detta kan tydlig utläsas i målet
för den svenska transportpolitiken: att säkerställa en samhällsekonomiskt
effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och
näringsliv i hela landet.
Det övergripande målet specificeras i två jämbördiga delmål.
Transportsystemets funktion beskrivs i funktionsmålet som handlar om
att skapa tillgänglighet för resor och transporter. Transportsystemets
utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla en
grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt
bidra till utvecklingskraft i hela landet. Samtidigt måste detta balanseras
genom att beakta de negativa konsekvenserna som resor och transporter
kan medföra. Hänsynsmålet handlar om säkerhet, miljö och hälsa. Det är
viktiga aspekter som ett hållbart transportsystem måste ta hänsyn till.
Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till
att ingen dödas eller skadas allvarligt. Det ska också bidra till att nå
miljökvalitetsmålen och till ökad hälsa.
På regional och lokal nivå är tillgängligheten i transportsystemet en viktig
faktor för tillväxt och utveckling. Transportsystemet skapar tillgänglighet
genom att överbrygga de geografiska avstånden, vilket innebär att
människor och företag kommer närmare varandra. Ju fler potentiella
arbetsgivare en person har att välja på och ju fler möjliga arbetstagare ett
företag har att välja på, desto större chans till en bra matchning på
arbetsmarknaden. För företagen är det avgörande att ha en god
tillgänglighet till sina leverantörer och kunder både för transporter och
personliga kontakter.
Möjligheten att kunna påverka infrastruktursatsningar och
transportsystemets utveckling är med andra ord en möjlighet att påverka
och skapa utveckling och tillväxt.
Genom att ansvaret för planeringen av infrastrukturåtgärder är uppdelat på
nationell och regional plan, innebär det att länen i respektive regional plan
har möjlighet att utifrån givna anvisningar ge planen en regional prägel
och prioritera den typ av åtgärder som bedöms göra störst nytta i det
enskilda länet.
För Region Jönköpings län är detta en betydelsefull möjlighet att påverka
utvecklingen i länet i önskvärd riktning samt att skapa tillväxt och
utveckling på ett ansvarsfullt sätt. Åtgärderna i planen syftar bland annat
till att skapa funktionella stråk för att möjliggöra pendling till studier och
arbete både inom länet och till orter utanför länet samt att skapa
förutsättningar för att utveckla näringslivet.
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Bakgrund
I Region Jönköpings läns utvecklingsansvar ingår att upprätta en länsplan
för regional transportinfrastruktur för Jönköpings län, som ibland även
kallas regional transportplan. Den förra länsplanen för perioden 2014–
2025 togs fram av Regionförbundet i Jönköpings län.Den 1 januari 2015
bildades Region Jönköpings län och ansvaret för länsplanen gick därmed
över till regionen.
Åtgärder inom den statliga transportinfrastrukturen planeras långsiktigt
och omfattar tolv år. Denna plan ersätter länsplanen för 2014–2025. I
slutet av mars 2017 gav regeringen länsplaneupprättarna uppdraget att
upprätta förslag till länsplaner för den regionala transportinfrastrukturen
för perioden 2018–2029. De åtgärder som prioriteras ska beskrivas utifrån
hur de bidrar till att de transportpolitiska målen samt hur de jämbördiga
funktions- och hänsynsmålen nås. Prioriteringarna i förslaget bör även ta
hänsyn till möjligheten att möta behovet av ökat bostadsbyggande där så
är möjligt. Åtgärderna ska därmed skapa största möjliga
samhällsekonomiska nytta, bidra till ett klimateffektivt och
konkurrenskraftigt transportsystem för tillväxt och utveckling samt stå i
samklang med de regionala och nationella målen inom transportpolitiken.
Regeringens förslag till inriktning utgår från ett trafikslagsövergripande
synsätt. Trafikåtgärderna ska på bästa möjliga sätt komplettera varandra
för att skapa ett effektivt transportsystem till gagn för näringsliv,
medborgare och besökare. I ett väl fungerande transportsystem används
alla trafikslag på ett effektivt, säkert och miljömässigt hållbart sätt.

Process
Framtagandet av den regionala transportplanen har följt en tidplan som
bestämts på nationell nivå och den regionala transportplanen har därför
tagits fram under kort tid parallellt med framtagandet av nationell plan.
Region Jönköpings län har sett en stor fördel i att remissen av den
regionala transportplanen har kunnat läsas tillsammans med remissen av
den nationella planen. Det ger en tydlig överblick av samtliga
infrastruktursatsningar i Jönköpings län.
Avstämningar har skett med angränsande län och dialogen med
Trafikverket har naturligtvis varit tät. Nämnden för trafik, infrastruktur
och miljö har kontinuerligt följt och styrt arbetet, en politisk referensgrupp
med representanter från skilda delar av länet har även deltagit i
prioriteringsarbetet. Samverkan har skett med länets kommuner på
tjänstemannanivå, främst via det så kallande infrastrukturnätverket. Ett
öppet seminarium anordnades i början av mars 2017 med fokus på
revideringen av planerna och den planerade utbyggnaden av nya
stambanorna. Samråd har skett inför miljöbedömningen av planen. För att
ge remissinstanserna rimlig tid att ta del av båda planerna och lämna
synpunkter remitterades planförslaget i september, samtidigt som den
nationella planen. Förslaget till regional transortplan för Jönköpings län
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2018-2029 beslutades av nämnden för Transport, infrastruktur och miljö.
Den slutliga versionen av planen fastställs av Regionfullmäktige under
2018.
Under arbetet med framtagandet av Regional transportplan för Jönköpings
län 2018-2029 har ett antal frågor identifierats vilka kräver fortsatt arbete,
fördjupad kunskap och bred dialog.
Under de kommande åren kommer Region Jönköpings län att:
•
•
•

Identifiera lämpliga åtgärder kopplat till olika hastighetsanspråk i
de regionala stråken,
Ta fram underlag för det fortsatta arbetet med en regional
cykelstrategi,
Utreda möjliga åtgärder för att minska antalet viltolyckor.

Förväntade effekter av planen
Utvecklingen av samhället pågår ständigt men de grundläggande fysiska
strukturerna som ortstruktur och transportstråk förändras relativt långsamt.
Under den tidsperiod som den regionala transportplanen omfattar kommer
infrastrukturen med stor sannolikhet att i grunden vara densamma som
idag, det vill säga en väginfrastruktur för bil- eller lastbilsliknande fordon,
även järnvägen förväntas att förbli densamma. Planeringen av
infrastrukturen handlar därför i stor utsträckning om hur infrastrukturen
kan användas mer effektivt och kompletteras så att det möjliggör hållbar
utveckling. Genom att stärka de funktionella stråken, samfinansiera
viktiga järnvägssatsningar och göra kraftfulla satsningar på
kollektivtrafikanläggningar samt gång- och cykelvägar skapas ett antal
positiva effekter i länet vilka harmoniserar med både de nationella
transportpolitiska målen och de regionala målen. För de större
väginvesteringarna har ett omfattande material tagits fram för att belysa
effekterna av dessa åtgärder. De samhällsekonomiska bedömningarna
redovisas i slutet av planen.
När standarden höjs i de funktionella stråken ökar trafiksäkerheten och
framkomligheten. Det ger fler möjlighet att ta sig till och från arbete och
studier. Dessutom kan kortare restider förstora arbetsmarknaderna. Höjd
standard gynnar också tillförlitligheten för godstransporter till och från
länets företag.
Satsningar på trafiksäkerhet minskar antalet döda och skadade i trafiken.
Attraktiva vägar gynnar både biltrafik och kollektivtrafik, men även om
antalet resor med kollektivtrafik ökar förväntas också biltrafiken öka. Det
kan leda till större klimatpåverkande utsläpp. Det är därför viktigt att
arbeta med beteendepåverkan och att utvecklingen av drivmedel och
fordon drivs framåt även om transportplanen inte omfattar medel för dessa
områden.
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Samfinansieringen av åtgärder i den nationella planen gör det möjligt med
viktiga investeringar på länets järnvägar. Genom ökad kapacitet och högre
järnvägsstandard kan både gods- och persontrafiken öka. Att fler kan resa
med eldrivna tåg leder till en positiv regional utveckling genom ökad
tillgänglighet med minskad klimatpåverkan. Järnvägssatsningen ger
förutsättningar att flytta godstransporter från väg till järnväg, även det ger
positiva klimateffekter.
Satsningar på kollektivtrafikåtgärder och gång- och cykelvägar skapar
bättre resmöjligheter och gör så att fler kan välja ett klimatsmart
transportsätt. Några förväntade effekter är minskade utsläpp av
växthusgaser, positiva folkhälsoeffekter samt, bättre trafiksäkerhet och
attraktiva trafikmiljöer i våra tätorter med minskad biltrafik.
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Jönköpings län – mitt i södra Sverige
Länets utveckling och potential
Jönköpings län har en unik strategisk position i Sverige och i
Skandinavien. Länet är en naturlig nod i stråken mellan
storstadsregionerna Stockholm (Mälardalen), Malmö (Öresundsregionen)
och Göteborg. I många sammanhang beskrivs Jönköpings län just utifrån
detta läge, mitt i södra Sverige. Förutsättningen för att fullt ut kunna
använda denna position är att det finns en modern och väl fungerande
infrastruktur. Det gäller både infrastrukturen inom länet och kopplingen
med andra län och mot andra länder.

Korta fakta om
Jönköpings län
Län sedan år: 1687
Antal invånare: 352 735 (31
december 2016)
Yta: 10 475 km2
Antal kommuner: 13 st.
Vattenyta: 14 procent av den totala
ytan
Antal sjöar: 2 300 st.
Högsta punkt: Tomtabacken, Nässjö
kommun; 377 meter över havet.
Allmänna vägar: 4 600 km
Järnväg: 900 km
Övrigt: Inom 350 km radie bor cirka
80 procent av Sveriges befolkning.
Residensstad: Jönköping

Figur 2. Karta över Jönköpings län och länets placering i Sverige.

Jämfört med andra län i södra Sverige är Jönköpings län till ytan relativt
stort, ungefär lika stort som Skåne eller Östergötland. Det innebär också
att avstånden inom länet är stora. Från Mullsjö till Vetlanda är det cirka 10
mil och från Gislaved till Tranås över 15 mil. För att överbrygga dessa
avstånd och skapa en god tillgänglighet till länets alla delar, krävs en väl
utbyggd och fungerande infrastruktur.
Även befolkningsmässigt är länet ett av de större länen med nästan
353 000 invånare. mer än 75 procent av de nästan 353 000 invånarna i
Jönköpings län bor i tätorter. Av länets cirka 80 tätorter har bara fem
tätorter över 20 000 invånare. bara ett antal kommunhuvudorter har över
10 000 invånare.1 Under 2015 har alla tretton kommuner haft en positiv
1

https://utveckling.rjl.se/hur-gar-det/
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befolkningstillväxt och förväntas växa befolkningsmässigt till och med
2025. Det ger länet en förväntad befolkningsökning med cirka 8 procent,
eller 27 630 personer, fram till 2025.2
Ortsstrukturen i Jönköpings län
Jönköpings län karaktäriseras av många och små tätorter, vilket är unikt i
Sverige. Länet har en huvudtätort, Jönköping, som är den största och mest
tätbefolkade orten och ligger i norra delen av länet. Därefter finns ett antal
mindre tätorter och många småorter som är glest fördelade över länet. Av
länets alla orter har fler än 70 orter färre än 2 500 invånare. Se
ortsstrukturen på kartan:

Figur 3. Ortsstrukturen med tätortsbefolkning längs med väg- och järnvägsnätet i
Jönköpings län, 2016.

Den glesa strukturen och den ojämnt fördelade befolkningsmängden utgör
en stor utmaning för att koppla ihop tätorterna – dels med de funktionella
stråk som går i och genom länet, dels med infrastrukturplanering och
trafikering av kollektivtrafiken. Som kartan ovan visar ligger tätorterna
utspridda över länet. Om det regionala vägnätet och järnvägen läggs
ovanpå kartan kan man se att orterna ligger som ett pärlband längs
infrastrukturen.

2

https://utveckling.rjl.se/hur-gar-det/
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Figur 4. Ortsstrukturen i Jönköpings län. Kartan visar länets regionala vägnät samt
järnvägsnätet, 2006. Observera att Järnvägssträckningen Burseryd och Anderstorp är
avvecklad och finns därför inte med på nyare kartor.

De stråk som skapats när vägar och järnvägar byggts, påverkar fortfarande
orternas attraktivitet. Vid en jämförelse av de två kartorna ovan från 2006
och 2016 kan man se att dessa är mycket lika varandra trots att det är tio år
mellan mätningarna. Storleken på orterna har inte förändrats märkbart och
de vägar och järnvägar som fanns då finns fortfarande kvar. Den ökade
urbaniseringen ändrar troligtvis inte denna trend, utan denna strukturen
kvarstår mest troligt även nästa planperiod.
Tillgänglighet skapar tillväxt
Det finns många teorier om varför tillgänglighet ger ekonomiska fördelar.
Inom regionalekonomi används ofta begreppet agglomerationsekonomier
för att belysa de ekonomiska fördelar som kommer av täta miljöer, det vill
säga platser där många människor och företag är samlade. Samlokalisering
av företag leder till lägre transportkostnader, företag får lättare att hitta
lämplig arbetskraft och det uppstår kunskapsflöden som ökar företags
produktivitet och innovationsförmåga, och därmed platsens tillväxt och
utveckling. En del teorier menar att det framförallt är fördelaktigt att
företag inom samma bransch finns nära varandra (även kallat
specialisering). Ett exempel på en sådan plats är Silicon Valley i
Kalifornien, USA, ett av världens mest kända företagskluster.
Det finns även argument för att det är städers diversitet, eller mångfald av
människor och företag, som driver innovation, tillväxt och utveckling. De
fördelar som lyfts fram handlar framförallt om ökad potential till
informations- och kunskapsspridning i mer diversifierade och täta miljöer.
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Det innebär att innovation och produktivitet utvecklas snabbare i städer än
på landsbygderna, vilket i sin tur avspeglas i högre löner.
Det råder fortfarande delade meningar om det är specialisering eller
diversitet som är till störst nytta för tillväxt och utveckling. Det kan dock
konstateras att större städer och regioner, helt enkelt till följd av sin
storlek, har betydligt större möjligheter till både diversitet och
specialisering av det lokala näringslivet. Större och mer tätbefolkade
platser har dessutom en kraftigare sysselsättningstillväxt, se Figur 5, och
en högre produktivitet, se Figur 6 (se nästa sida), än mindre platser. Det
sistnämnda sambandet är väl etablerat genom forskning i Sverige och
andra länder.

Sysselsättningstillväxt (kvot)
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Figur 5. Samband mellan täthet (antal sysselsatta per kvadratkilometer, visat i en
logaritmisk skala) och sysselsättningstillväxt, 290 kommuner 2010-2015. Värden över
(under) 1,0 innebär positiv (negativ) tillväxt. Lutningen på den svarta trendlinjen visar på ett
positivt samband.
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Figur 6. Samband mellan befolkningsstorlek och produktivitet (BRP per capita, visat i en
logaritmisk skala), 290 kommuner 2013. Lutningen på den svarta trendlinjen visar på ett
positivt samband.

För att få en större förståelse för vad fördelar av täta miljöer egentligen
handlar om, lyfter forskning fram tre grundläggande effekter som uppstår i
täta miljöer:
Delningseffekter handlar om fördelar som följer av att företag kan dela på
exempelvis höga investeringskostnader, underleverantörer,
företagstjänster och risker.
Matchningseffekter handlar om bättre och mer effektiv matchning på
arbetsmarknaden, vilket möjliggörs av en större och mer varierad tillgång
till både arbetstagare och arbetsgivare.
Lärandeeffekter handlar om snabbare uppkomst, spridning och
ackumulation av kunskap, vilket ofta sker genom fler mänskliga möten,
många gånger oplanerade och informella, i täta miljöer.
Det finns även nackdelar med tätare miljöer, exempelvis högre hyror och
markkostnader samt trängsel. Detta tillsammans med den exponentiella
ökningen av informations- och kommunikationsteknologi de senaste
årtiondena, medför att täta miljöer eller geografisk närhet ibland anses ha
spelat ut sin roll. Vi måste inte vara nära varandra fysiskt när vi ändå kan
prata och se varandra med teknikens hjälp.
Trots en utbredd tillgång till informationsteknik fortsätter urbaniseringen
runt om i världen, inklusive Sverige. Det är en utveckling som är svårt att
förklara om inte tätheten ger fördelar. Det har dessutom skett en
ekonomisk strukturomvandling i Sverige, liksom i många andra västländer
– från ett starkt fokus på tillverkningsindustrin, till en växande
tjänstesektor och mot en fortsatt utveckling till en mer kunskapsintensiv
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ekonomi. Eftersom utbildning, forskning och innovation är centrala i
kunskapsekonomin kan agglomerationsekonomier, framförallt i form av
lärandeeffekter, tänkas spela en alltmer betydande roll. Forskning i bland
annat Sverige visar dessutom att kunskapsspridning ofta är begränsad till
en relativt liten geografisk yta, det handlar om grannskapseffekter snarare
än regionala effekter.
En väl fungerande transportinfrastruktur är en grundförutsättning för att
skapa en god tillgänglighet så att även mindre platser kan dra nytta av de
fördelar som kommer av täta miljöer. Transportsystemet spelar en central
roll i att binda samman kommuner och regioner och på så vis skapa större
arbetsmarknadsregioner, vilket ökar möjligheterna för både arbetstagare
och arbetsgivare.
Begreppet arbetsmarknadsregioner eller funktionella analysregioner (FAregioner) används för att beskriva hur väl integrerade olika områden är
med varandra. FA-regioner är en geografisk indelning av Sverige som
syftar till att avgränsa områden inom vilka människor kan bo och arbeta
utan att behöva göra alltför tidsödande resor. Indelningen baseras på
prognoser av arbetspendlingen över kommungränser. Vid indelningen av
FA-regioner tas hänsyn till tendenser i pendlingsutvecklingen för att skapa
en indelning som kan användas under en längre period. Den senaste
revideringen genomfördes av Tillväxtanalys3 under 2015, vilken
resulterade i totalt 60 FA-regioner i landet. Indelningen är huvudsakligen
baserad på en prognos gällande pendlingsmönstren till och med 2025.

3

Tillväxtanalys är en myndighet som utvärderar och analyserar svensk tillväxtpolitik.
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Figur 7. Funktionella Analysregioner. På bilden ses södra Sveriges
arbetsmarknadsregioner. Systemanalys för Kronoberg, Blekinge, Kalmar, Halland, Skåne
och Jönköpings län.

Länets tretton kommuner ingår i två olika FA-regioner:
•

•

Jönköping, med kommunerna Aneby, Mullsjö, Habo, Vaggeryd,
Jönköping, Nässjö, Sävsjö, Vetlanda, Eksjö, Tranås och Ydre
(Östergötlands län).
Värnamo, med kommunerna Gnosjö, Gislaved, Värnamo.

Större arbetsmarknadsregioner ger bättre förutsättningar för företag att
säkra sin kompetensförsörjning. Att få tillgång till rätt kompetens är en
utmaning som lyfts på de flesta platser i länet, stora som små. Forskning
från Internationella Handelshögskolan i Jönköping visar att benägenheten
till arbetspendling sjunker drastiskt vid restider över 45 minuter, se figur
8. I princip betyder detta att platser som ligger längre ifrån varandra än så
inte kan dra nytta av varandra i att dela arbetstagare och arbetsgivare och
därmed få till en högre kvalitet och effektivitet i matchningsprocesserna.
Detta hämmar produktivitetsutveckling och innovationsförmåga, och
därmed lokal och regional tillväxt och utveckling.

Figur 8. Pendlingsbenägenhet som en funktion av tidsavstånd.

Goda kommunikationer har därmed stor betydelse för en mindre plats
attraktivitet och överlevnadsförmåga. Det handlar förstås inte bara om att
människor ska kunna ta sig därifrån för att jobba i en större stad, utan lika
mycket om att arbetskraft från andra platser ska kunna ta sig dit, vilket kan
vara avgörande för att företag på landsbygderna ska kunna överleva och
dessutom växa. Eftersom många kommuner i Jönköpings län är relativt
små sett till befolkningsmängden (se figur 9) är det viktigt att det finns
goda förutsättningar för arbetspendling både över kommungränser och
över länsgränser. För kommuner som ligger nära länsgränsen kan
tillgängligheten till större städer i omkringliggande län vara minst lika
viktig som tillgängligheten till länets största stad Jönköping.
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Matchningen på arbetsmarknaden underlättas ju fler arbetstillfällen och
potentiella arbetstagare som finns inom räckhåll. På motsvarande sätt är
små arbetsmarknader och kommuner som inte är integrerade i en större
region extra sårbara. Att arbetsmarknaderna i länets kommuner fortsätter
att integreras både med varandra och med angränsande arbetsmarknader är
avgörande för den långsiktiga utvecklingen. Att genom infrastrukturen
skapa funktionella stråk, på järnväg och väg, som binder samman de olika
delarna av länet och kopplar samman länet med omvärlden, är en av
huvudfrågorna i infrastrukturplaneringen. Länets läge och ortstrukturer
innebär att de finns kontaktbehov i alla riktningar, när det gäller
arbetspendling, studie- och fritidsresor likväl som för transporter av gods.

Figur 9. Befolkningsstorlek 20-64 år per kommun 2015.

En väl fungerande transportinfrastruktur är inte bara betydelsefull för
möjligheter till arbetspendling. Även besöksnäringen är beroende av att
lokala, regionala, nationella och internationella besökare kan ta sig till och
från platser. Dessutom kan ett begränsat befolkningsunderlag innebära att
alla typer av tjänster inte kan erbjudas i varje kommun, som exempelvis
simhallar, andra typer av fritids- och friluftsaktiviteter och specialiserad
utbildning. Möjligheterna att ta sig från en plats till en annan inom rimlig
tid är därför centralt för att länets invånare ska kunna bo, arbeta och leva
där de vill.
Väl avvägda infrastruktursatsningar är en grundförutsättning för lokal och
regional attraktivitet, tillgänglighet, tillväxt och utveckling. Tillgänglighet
till transportsystemet och tillgänglighet till viktiga målpunkter på
likvärdiga villkor kan ses som en förutsättning för att individer ska ha lika
möjlighet att forma sina liv och för möjligheten att nå ekonomisk
jämställdhet. Ett exempel är att kollektivtrafiken ska vara attraktiv för
både kvinnor och män och att de därigenom har tillgång till
arbetsmarknaden på ett likvärdigt sätt. Det finns flera trender i samhället
som kan leda till förbättrad tillgänglighet inom transportsystemet,
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exempelvis digitalisering och autonoma fordon. Dessa trender leder inte
autonomiskt till ett mer jämställt samhälle, men de kan skapa
förutsättningar för det. Det finns fortfarande skillnader mellan kvinnors
och mäns resmönster, som om de inte uppmärksammas kan få negativa
konsekvenser för ökad jämställdhet. Skillnaden i resvanorna kan ses som
en konsekvens av mer övergripande skillnader mellan könen, som att
kvinnor generellt tar ett större ansvar för det obetalda hushålls- och
omsorgsarbetet medan män förvärvsarbetar i högre utsträckning. Det är
skillnader som framkommer i de tidsanvändningsstudier som SCB
genomfört genom åren. Dessa skillnader har dock utjämnats något jämfört
med tidigare tidsanvändningsstudier.

Funktionella stråk i och genom länet
Länets läge och struktur innebär ett behov av resor och transporter i
väldigt många riktningar och relationer. Våra res- och transportmönster
sammanfaller ofta och bildar naturliga stråk, där vissa stråk blir mer
frekventerade än andra. Detta kan exempelvis illustreras genom
pendlingsflöden. Ett stråk kan förklaras som en geografisk avgränsning
av person- eller godstransporters rörelse och kan liknas vid en korridor
som innehåller olika förutsättningar i form av infrastruktur, orter,
människor och företag. Trafikstråk för kollektivtrafiken innebär en
relation mellan en eller flera orter i länet och i vissa fall över länsgräns
där betydande resandeströmmar finns.
Det ger underlag för att avgöra infrastrukturens syfte och i viss mån även
dess värde. Infrastruktur har inget egenvärde, värdet ligger i att varor kan
förflytta sig, att människor kan mötas eller besöka olika platser. Att på ett
systematiskt sätt gruppera infrastrukturen i olika stråk ger därför en viktig
grund för den långsiktiga planeringen av systemets utveckling, men
infrastrukturplaneringen måste även ske med hänsyn till den regionala
utvecklingen, hållbarhet och klimatpåverkan.
Regionsamverkan Sydsverige, det vill säga Landstinget i Kalmar län,
Regionförbundet i Kalmar län, Landstinget Blekinge, Region Blekinge,
Region Skåne, Kommunförbundet Skåne, Region Kronoberg, Region
Halland och Region Jönköpings län började 2015 ta fram underlag,
gemensamma prioriteringar och budskap inför de långsiktiga
infrastrukturplanerna. I detta sydsvenska samarbete4 har det tagits fram en
gemensam systemanalys för den sydsvenska infrastrukturen. Den ger en
samstämmig bild av vad som är strategiskt viktigt för ett hållbart
transportsystem, nämligen regionförstoring, attraktiv kollektivtrafik, ett
väl utvecklat nätverk av främst järnvägar samt utveckling av

4

http://regionsamverkan.se/policyomraden/infrastruktur/ 2017-09-04.
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förbindelserna med de expanderande marknaderna runt Östersjön och
vidare mot kontinenten.

Figur 10. Inpendling 2016.
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Figur 11. Utpendling 2016.

Figur 12. Regionala kärnor och tillväxtmotorer, 2016.

Systemanalysen identifierar flera så kallade tillväxtmotorer. Dessa orter
har förhållandevis goda möjligheter för ökad sysselsättning och
åtkomligheten till dem är av betydelse för hela den sydsvenska regionen.
De regionala kärnorna har betydelse för sysselsättning och service i ett
mer begränsat omland. Att genom infrastruktur och trafikering skapa
tillgänglighet till och mellan dessa orter ger därför en grund för fortsatt
utveckling och tillväxt. Tillgänglighet skapar dock inte per automatik
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hållbarhet och tillväxt, utan infrastrukturen och trafikeringen måste även
planeras och prioriteras utifrån aspekter som restider, attraktivitet,
säkerhet, miljöpåverkan, buller, emissioner med mera.

Figur 13. Stråk för person- och godstransporter i södra Sverige, Regional systemanalys
för Regionsamverkan Sydsverige, Ramboll 2015.

De stråk som identifierats av den sydsvenska systemanalysen ger bilden av
ett nät av vägar och järnvägar av särskild betydelse för person- och
godstrafik. Stråken har identifierats med utgångspunkt från ortsstrukturen i
Sydsverige. Persontransportstråken är definierade utifrån en sammanvägd
bedömning avseende befintliga trafikvolymer och funktionen att binda
samman tillväxtmotorer och kärnor. Godstransportstråken är definierade
utifrån en sammanvägd bedömning av befintliga godstransportflöden,
större basindustrier, främst inom skogsnäringen, samt de system av
hamnar och terminaler som utgör noder i hanteringen av enhetsberett gods
(container och trailer). Investeringar i dessa stråk återfinns i både nationell
och regional plan. Eftersom stråken i stora delar samanfaller med varandra
skapar åtgärder i dessa dubbel nytta genom att de förbättrar möjligheter
både för person- och godstransporter. Stråken har betydelse både för
regionala transporter och för mer långväga, nationella och internationella
transporter.
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EXEMPEL PÅ
RESTID5
Sträcka

Utanför och genom
Jönköpings län
Stockholm–Köpenhamn
Stockholm – Malmö
Jönköping– Köpenhamn
Jönköping – Malmö
Jönköping-Göteborg
Jönköping – Linköping
Jönköping – Stockholm
Inom Jönköpings län
Jönköping – Värnamo
Jönköping – Vaggeryd
Jönköping – Gnosjö
Jönköpings- Gislaved
Jönköping – Eksjö
Jönköpings – Sävsjö
Jönköping– Aneby
Jönköping– Habo
Jönköping–Mullsjö
Jönköping – Tranås
Jönköping – Nässjö
Jönköping – Vetlanda

Alla tider är cirkatider
Restid Bil

Restid Buss

Restid Tåg

6 h 50 min
6 h 20 min
3 h 30 min
3h
1 h 40 min
1 h 20 min
3 h 20 min

10 h (inkl. byte)
8 h (inkl. byte)
7 h 20 min (inkl. byte)
4 h 15 min (utan byte)
2 h 45 min(utan byte)
1 h 45 min (utan byte)
4 h (utan byte)

5 h 20 min (utan byte)
4 h 40 min (utan byte)
3 h 30 min (inkl. byte)
2 h 50 min (inkl. byte)
2 h 10 min (inkl. byte)
1 h 50 min (inkl. byte)
3 h 30 min (utan byte)

50 min
30 min
50 min
1h
50 min
1h
50 min
20 min
30 min
50 min
40 min
1h

1 h (utan byte)
40 min (utan byte)
1 h 20 min (utan byte)
1 h 20 min (utan byte)
1 h (utan byte)
1 h 20 min (utan byte)
1 h (utan byten)
30 min (utan byte)
35 min (utan byte)
1 h 50 min (inkl. byte)
1 h 25 min (inkl. byte)
1 h 25 min (inkl. byte)

1 h (utan byte)
30 min (utan byte)
1 h 30 min (inkl. byte)
Tåg finns inte
1 h 25 min (inkl. byte)
50 min (utan byte)
50 min (inkl. byte)
15 min (utan byte)
20 min (utan byte)
1 h 50 min (inkl. byte)
30 min (utan byte)
1 h 15 min (inkl. byte)

Tabell. Tabellen ovan visar inte några exakta restider, utan tabellen är avsedd att
visa den generella konkurrenskraften mellan de olika transportslagen. Exempelvis
att bilen och tåget har större konkurrenskraft jämfört med bussen. Tiderna med fet
stil innebär att det är det snabbaste alternativet, de tider som är både i fet stil och i
kursiv stil innebär att två alternativen tar lika lång tid.

Restid är en av de viktigaste konkurrensfaktorerna både för godstransporter
och för persontrafik. Vid en jämförelse av olika transportslag framgår att
södra stambanan och E4:an möjliggör goda restider mellan de flesta stora
start- och målpunkter. I tabellen ovan framgår det att av de totalt 17 resorna
Beräkningen är gjord genom olika webbaserade reseplaneringssystem och mellan
orternas mittpunkt eller resecentrum. Den kortaste restiden har använts. Beräkningen tar
inte hänsyn till exempelvis resor till och från stationen, köer, mm. vilken kan förändra
den faktiska restiden.
5
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som jämförts är 10 st. snabbast med bil, 7 st. snabbast med tåg och ingen av
ändpunktsresorna är snabbast med buss. Restiden genom länet med tåg är ofta
avsevärt mycket kortare jämfört med både bil och buss, medan för resor inom
länet ger bilen den kortaste restiden. Sett till restiden är bilen fortfarande ett
attraktivt färdmedel, både för korta och för längre resor. För att kunna
konkurrera med bilen om restiden har tåg störts möjlighet, men expressbussar
eller snabbussar kan vara ett alternativ. Tåget har även andra kvaliteter; på
vissa resor kan resenärerna handla mat och dryck och arbeta bekvämt. I en del
fall kan dessa kvalitéer ha större betydelse än restiden vid val av färdmedel.
I de storregionala kollektivtrafikstråken som har ett stort antal resande och
som går över länsgräns eftersträvas att ha ett likartat trafikutbud som inom
länet. Järnvägen är grundstommen för det storregionala resandet och
busstrafiken kompletterar den.
I de regionala stråken eftersträvas att upprätthålla ett stomnät som binder
samman länets större orter med fokus på förstorade
arbetsmarknadsregioner. Med ”större orter” menas länets tretton
kommuncentrum samt orter med 2 500 invånare eller fler. En målsättning
är att ha attraktiva och konkurrenskraftiga restider mellan grannkommuners
centrum och mellan kommuncentrum och länscentrum. Trafiken i de
prioriterade stråken syftar till att öka kollektivtrafikresor, bland annat
genom ökad turtäthet och kortare restider och medverka till att förstora
arbetsmarknadsregionerna.
Planeringen av infrastrukturen delas upp i nationell och regional
transportplan. Det innebär att investeringar i vissa vägar och alla järnvägar
ska finansieras ur den nationella transportplanen och regionala vägar ska
finansieras i den regionala transportplanen, se avsnitt om Nationell och
Regional plan. För att få en helhetsbild av alla investeringar i Jönköpings
län behöver dessa båda planer läsas tillsammans. Därför beskrivs
förutsättningarna genom funktionella stråk där alla tillgängliga transportsätt
och infrastrukturer ingår, oavsett vilken plan de finansieras ur. De stråk som
sträcker sig över flera län och kopplar samman Sverige på ett nationellt plan
kan ses som bredare och innefatta fler orter, medan kortare stråk med större
regional nytta kan innefatta färre eller mindre orter.
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Figur 14. Regionala stråk i och genom Jönköpings län, Region Jönköpings län, 2017.

1. Det regionala sydöst-nordvästliga stråket:
(Blekinge/Kalmar–Växjö) – Värnamo/Jönköping–Gislaved–(Borås–
Göteborg)
Stråket omfattas av riksväg 27 mellan Göteborg och Blekinge via Borås,
Gislaved, Värnamo och Växjö och riksväg 30 mellan Jönköping och
Växjö i den regionala planen. På riksväg 27 har trafikmängden ökat de
senaste åren, både som en följd av ökad pendling och ökade
godstransporter. Längs stora delar av stråket är trafikmängden över 4 000
fordon per dygn och ännu fler kring tätorterna. De senaste åren har
standarden höjts på delar av stråket, bland annat förbi Gislaved och förbi
Värnamo.
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Riksväg 30 är kortaste vägen mellan Jönköping och Växjö. På stora delar
av stråken är trafikmängden 2 500–3000 fordon per dygn. Stråket har
varierande standard med brister i plan och profil.
I stråket ingår även vägar och järnvägar som finns i den nationella
transportplanen. Stråket som löper diagonalt från nordväst till sydöst
genom Jönköpings län omfattar även väg 25, delen Växjö–Kalmar samt
järnvägarna Kust-till-kustbanan och Älmhult–Olofström. Stråket fyller en
viktig funktion för arbetspendling och för långväga gods via Karlskrona
hamn.
Att ta sig från Göteborg till Kalmar tar cirka 4,5 timmar med bil och cirka
4 timmar med tåg.
2. Det regionala östra stråket:
Jönköping – Nässjö – Eksjö/Vetlanda – (Västervik/Oskarshamn)
Den del av stråket som omfattas av den regionala planen är riksväg 47
mellan Jönköping, Vetlanda och Oskarshamn. Den del av stråket som
omfattas av den nationella planen är riksväg 40 mellan Jönköping och
Västervik och järnvägarna Jönköpingsbanan delen Jönköping–Nässjö,
Bockabanan Nässjö–Oskarshamn, Nässjö–Vetlanda. Stråket fyller en
viktig funktion för arbetspendling med flera trafikslag, och för att koppla
samman länets arbetsmarknader, för fritidsresor och turism samt för
transittrafik. Stråket har även stor betydelse för godstransporterna mot
kusten.
Kopplingen Jönköping–Vetlanda–Kalmar utgörs av riksväg 31, medan
kopplingen Jönköping–Nässjö, vilket är den mest trafikerade delen, utgörs
av riksväg 40 och Jönköpingsbanan. Trafikvolymerna är som störst mellan
Jönköping och Nässjö samt runt Vetlanda. Mellan Nässjö och Jönköping
är trafikmängden över 8 000 fordon per dygn och även mellan Vetlanda
och Ekenässjön är trafikmängden över 8 000 fordon per dygn.
Stråket är långt och tiden mellan start- och målpunkt ligger långt över den
så kallade S-kurvans gräns på 45 minuter (se figur 8). Potentialen för
pendling längs hela sträckningen är därför mycket liten. Restid mellan
Jönköping och Västervik är cirka 2 timmar och 20 min med bil, att resa
kollektivt tar 3–4 timmar inklusive byten. Restid mellan Jönköping och
Oskarshamn är cirka 2 timmar och 20 min med bil, att resa kollektivt tar
4–5 timmar beroende på färdsätt och rutt.
Den starkaste pendlingsrelationen är mellan Jönköping och Nässjö, som
tar ungefär en halvtimme. Mellan Nässjö, Eksjö och Vetlanda är restiden
mellan respektive ort runt en halvtimme. Dessa tre orter har även god
koppling till Sävsjö som nås på ungefär en halvtimme med bil, medan
restiden med kollektivtrafik varierar kraftigt från ungefär en kvart mellan
Nässjö och Sävsjö till ungefär en timme mellan Sävsjö och Eksjö. Sävsjö
32

ligger dock utanför stråket, något längre väster ut än övriga orter, men är
en viktig målpunkt för arbetspendling i området.
Jönköpingsbanan är stråkets viktigaste järnväg. Åtgärder på järnvägen
hanteras i den nationella planen. Flera åtgärder är planerade. De ska främst
öka kapaciteten så att fler turer kan sättas in.
3. Det västra stråket:
(Göteborg – Borås–Ulricehamn) – Jönköping – (Östergötland–
Stockholm)
Stråket omfattas av den nationella planen och består av riksväg 40 och
järnvägen Kust-till-kust-banan och Jönköpingsbanan (via Västra
stambanan). Stråket utgör ett växande stråk för resor och transporter
mellan Göteborg och Stockholm och mellanliggande orter som Borås,
Jönköping och Linköping/Norrköping.
Riksväg 40 har i stort sett god standard i förhållande till sin trafik och en
stor del av sträckan är numera tvåfilig motorväg. De senaste åren har dock
trafiken i stråket ökat kraftigt. Vid den senaste mätning låg dygnstrafiken
på 10 000–13 000 fordon. Trafikökningen tillsammans med att det saknas
direkttåg mellan Borås–Göteborg innebär att Region Jönköpings län anser
det som en brist att de 43 kilometer mellan Ulricehamn (Hester) och
Jönköping (Haga) saknar motorväg. Eftersom det är den enda del av
riksväg 40 som saknar motorväg, blir det stråkets svagaste länk med
störningskänslighet, låg tillförlitlighet och varierande hastigheter. När
trafiken ökar ytterligare, vilket prognoserna visar, riskerar dessa 43
kilometer att bli en flaskhals på sträckan Göteborg–Stockholm. Vägen
utgör dessutom den viktigaste länken mellan Jönköping och
Göteborgsregionen, till stor del beroende på de bristfälliga
tågförbindelserna. Kapacitetsbristen i stråket Göteborg-Jönköping har
även pekats ut som en brist av Trafikverket i nationell plan 2018-2029.
Riksrevisionen har under hösten 2017 genomfört en granskning av hur
EU-perspektivet tas om hand vid prioritering av väg- och
järnvägsinvesteringar.6 Riksrevisionen lyfter fram avsaknaden av
fullständig motorväg på riksväg 40 mellan Göteborg och Stockholm som
en brist och påpekar att sträckan inte uppfyller EU-målen om
motorväg/motortrafikled på stomnäten. De samhällsekonomiska
beräkningar som tagits fram av Region Jönköpings län och berörda
kommuner visar att utbyggnaden är lönsam. Detta tillsammans med att EU
perspektivet inte tagits om hand i Trafikverkets utredningar gör att frågan
bör prioriteras.
Stråket saknar en direkt tågförbindelse mellan Göteborg och Jönköping.
För att ta sig med tåg till Göteborg är alternativen järnvägen mellan
Väg- och järnvägsinvesteringar i Sverige – saknas ett EU-perspektiv?, RIR 2017:27,
Riksrevisionen, 2017.

6
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Halmsta-Nässjö-Jönköpings kallad HNJ-banan och kust-till-kutsbanan via
Värnamo eller Jönköpingsbanan visa Falköping/Skövde vilken då måste
angöra den redan hårt belastade Västra stambanan för att därefter komma
till Göteborgs station.
4. Det regionala nord-sydliga stråket:
(Blekinge/Växjö) – Vetlanda – Eksjö – Tranås – (Mjölby –
Motala/Linköping)
I Jönköpings län utgörs stråket av riksväg 32. Stråket förbinder de
nordostliga delarna av länet med viktiga arbetsmarknader i Östergötland
samt ansluter E4 till Norrköping/Linköping och Stockholm. Vägen
övergår i riksväg 50 och utgör en viktig förbindelse till Örebro och de
västra delarna av Mälardalen. Mellan kommunhuvudorterna längs stråket
finns viktiga pendlingsrelationer. Trafikmängden längs stråket varierar
mellan 3 000 och 4 000 fordon per dygn. Kring tätorterna längs stråket är
dock trafikvolymerna betydligt högre. Norr om Tranås när riksväg 32
övergår till riksväg 50 är exempelvis trafikvolymen cirka 6 500 fordon per
dygn. Förbi Eksjö och Tranås har vägen relativt nybyggda förbifarter, men
på övriga sträckor varierar standarden.

5. Det syd-nordliga stråket:
(Köpenhamn–Malmö) – Jönköping/Nässjö – (Linköping–Stockholm)
Stråket omfattas av den nationella planen och löper mellan Köpenhamn
och Stockholm. Det består av vägarna E6 och E20 i Skåne och E4 samt
järnvägen Södra stambanan. Stråket går genom Jönköpings län från
Värnamo och Sävsjö i söder till Gränna och Tranås i norr. Generellt har
stråket en enhetlig och hög standard. Det fyller en viktig funktion både för
regional arbetspendling och pendling över länsgräns samt för fritidsresor
och turism. Detta möjliggörs även med flera trafikslag.
Med Köpenhamn – Stockholm som start- och målpunkt utgör stråket den
viktigaste infrastrukturen för transittrafik och långväga godstrafik. Stråket
är kopplingen både mellan Sverige och kontinenten, men även mellan
södra och norra Sverige och de skånska hamnarna i Helsingborg, Malmö,
Trelleborg och Ystad, samt via Öresund. Stråket är den starkaste
kopplingen för tillgänglighet i södra Sverige, det innehåller flera
transportslag och bedöms utgöra grunden för både gods- och persontrafik
genom och till länet. Det är även det största transitstråket för gods.
För regionala transporter och pendling fyller stråket en mycket viktig
funktion. E4:an knyter ihop Jönköpings med både Värnamo och Gränna
med omnejd, vilket ger god förutsättning för arbetspendling. Söder om
Jönköping trafikeras E4:an av 14 000–20 000 fordon per dygn och norr
om Jönköping av 16 000–21 000 fordon per dygn, ännu fler på sträckan
genom Jönköping. Utmaningen för Jönköpings län är att E4:an och Södra
stambanan visserligen löper parallellt genom länet, men att de ligger cirka
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tre mil från varandra. Motorvägens utformning med god tillgänglighet
genom flera av- och påfarter kan jämföras med järnvägens utformning
som har hållplatser på vissa orter samt ett längre avstånd mellan dem. Det
innebär att invånarnas faktiska tillgänglighet till stråkets olika
infrastrukturer ser mycket olika ut. I tabellen på sidan 19 framgår att för
resor genom länet ger tåg kortast restid, medan för resor inom länet ger bil
kortast restid.
En förutsättning för att tågets konkurrenskraft ska öka och kunna ta
marknadsandelar från biltrafiken är en elektrifiering av HNJ-banan och
Vaggerydsbanan, även kallad Y:et. Det skulle korta restiderna betydligt
inom länet, möjliggöra en förstorad arbetsmarknadsregion och dessutom
ge en redundans för södra stambanan, vilket i förlängningen ökar
attraktiviteten för resor med tåg generellt. Även godstrafiken skulle
gynnas av satsningar på Y:et. Detta förklaras mer utförligt under avsnittet
om åtgärder i Jönköpings län.
6. Det sydväst-nordöstliga stråket:
(Halmstad/Varberg) – Jönköping – Nässjö – (Stockholm)
Stråket omfattas till största del av den nationella transportplanen och
består av riksväg 26 och järnvägarna HNJ-banan och Vaggerydsbanan
samt väg 153 i den regionala planen. Stråket fyller en viktig funktion för
arbetspendling med flera trafikslag, för fritidsresor och turism samt för
transittrafik och långväga godstrafik.
Det tar cirka tre timmar med tåg från Halmstad via Värnamo vidare mot
Jönköping. Det tar cirka två timmar och 15 minuter mellan Halmstad och
Jönköping med bil längs riksväg 26.
Riksväg 26 passerar Smålandsstenar och Gislaved, som alla har småskalig
industri inom olika branscher. Det är därför ett viktigt godsstråk för den
västra delen av länet, stråket innehåller en stor del transittrafik och ger
tillgång till målpunkter som hamnarna i Halmstad och Göteborg. Även om
en del av godstransporterna går via HNJ-banan, fraktas mycket med
lastbil. Det beror främst på den småskaliga industrins läge samt behov av
flexibilitet och mindre volymer, vilket inte alltid lämpar sig för järnväg.
Varberg med både hamn och stora industrier är en stor målpunkt i stråket
där väg153 utgör kopplingen mellan västkusten och Jönköpings län. Väg
153 passerar Ullared som är en stor målpunkt för besöksnäring och handel,
vilket bidrar till att trafiken i stråket uppvisar tydliga säsongsvariationer.
Dygnstrafiken för riksväg 26 söder om Jönköping ligger på 3 000 – 4 000
fordon. Högst dygnstrafikering är det norr om Smålandsstenar med cirka
7 000 fordon. Norr om Jönköping rör sig 2 000 – 3 000 fordon per dygn.

35

7. Det nordvästliga stråket:
Jönköping – (Skövde – Värmland)
Stråket omfattar E18, riksvägarna 26 och 47 samt järnvägarna
Jönköpingsbanan, Västra stambanan och Värmlandsbanan. Stråket har stor
betydelse för näringslivet i ett regionalt och interregionalt perspektiv.
Delar av stråket utgör även viktiga länkar för regional arbetspendling, till
exempel Jönköping–Falköping–Skövde.

Utredningar för att utveckla de regionala stråken
Målet är att de regionala stråken ska hålla en hög standard både vad gäller
trafiksäkerhet och framkomlighet. För att ha en god framförhållning i
arbetet är det viktigt att i god tid initiera utredningar, i form av
åtgärdsvalsstudier, så att det alltid finns färdigplanerade projekt i länet
som kan verkställas i den takt som medel blir tillgängliga.
På kartbilden nedan visas vägstandard och trafikmängd. Det är naturligt att
vägsträckor som har låg standard och höga trafikflöden i första hand blir
föremål för utredningar. De sträckor på kartan som är markerade med rött
har trafikflöden över 4000 fordon/dygn och saknar mittseparering. Vid
initiering av nya åtgärdsvalsstudier är det lämpligt att studera de stråk som
på kartan är markerade med rött. För sträckor som har färre än 4 000
fordon/dygn kan det ändå finnas anledning att genomföra utredningar där
finns särskilda behov.
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Figur 15. Vägstandard och trafikmängd, Trafikverket, 2017.

Ett antal av de mest angelänga sträckorna kommer att åtgärdas inom
planperioden inom ramen för så väl regional- som nationell plan.
De sträckor med hög trafikmängd som återstår är sträckan
Smålandsstenar-Gislaved på riksväg 26, den återfinns i nationella planens
+10% alternativ. Sträckan norr om Mullsjö på riksväg 26 föreslås åtgärdas
inom ramen för den nationell plan. För sträckan Nässjö-Eksjö ska
ombyggnation påbörjas. För sträckan Ekenässjön-Vetlanda krävs en
förbifart och någon mer omfattande utredning för denna sträcka finna inte
i dagsläget. För sträckan på riksväg 32 från Tranås och norr ut kommer
den planerade åtgärdsvalsstudien (ÅVS) från Region Östergötland att
inkludera även den delen i Jönköpings län som är röd på kartan för att få
ett sömlöst länsöverskridande stråk.
Det är dock angeläget att utreda vilka andra trafiksäkerhets- och
framkomlighetsåtgärder, förutom mittseparering, som är möjliga på de
stråk som inte prioriteras för mittseparering i regional- eller nationell plan
i dagsläget. Detta gäller även på det mindre vägnätet som i dagsläget inte
inryms i de utpekade stråken och där mittseparering bedöms som en alltför
kostsam åtgärd. Det mindre vägnätet är mycket viktigt för näringslivet
särskilt för skogs- och tillverkningsindustrin samt lantbruk. Den måste
hålla en godtagbar standard för att dessa näringar ska kunna utvecklas
samt för dagliga resande för boende på landsbygden.
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Framtida funktionella stråk
Nya stambanor
Regeringens mål är att nya stambanor för höghastighetståg färdigställs, så
att Stockholm, Göteborg och Malmö bättre knyts samman med moderna
och hållbara kommunikationer och korta restider som främjar tydlig
överflyttning av resor från flyg till tåg. Bygget på sträckorna Järna–
Linköping (Ostlänken) och Lund–Hässleholm startar under planperioden.

Regeringens mål är också att åtgärder som förbättrar transportsystemen
och främjar bostadsbyggande i de tre storstadsregionerna ska genomföras.
Trafikverket ska säkerställa att utbyggnaden av nya stambanor för
höghastighetståg sker på ett kostnadseffektivt sätt i den takt som ekonomin
tillåter. Nuvarande utredningsläge avseende det mest omfattande
utbyggnadsalternativet, visar att ett fullt utbyggt system skulle kunna
färdigställas 2035–2040. Juridiska, ekonomiska, tekniska samt planeringsoch miljörelaterade aspekter ska analyseras och utvärderas för att bidra till
ovanstående, liksom för att säkerställa en effektiv trafikering av de nya
stambanorna. Nya stambanor är ett projekt som sträcker sig över flera
mandatperioder och påverkar statens budget under lång tid. Ryckighet i
projektet på grund av skiftande majoriteter i riksdagen kommer att ha en
negativ påverkan på de nyttor utbygganden förväntas skapa. Nya
stambanor både möjligheter för ökade arbetsmarknadsregioner, ökad
kompetensförsörjning samt ökad kapacitet och robusthet för järnvägsnätet
som helhet. För Jönköpings län innebär det även, sett till dagens
stationslägen, möjlighet till ökad och förstorad regional trafik. Att
Jönköpings stad blir systemets knutpunkt innebär flera möjligheter och
utmaningar för både Jönköpings kommun och Region Jönköpings län,
exempelvis bostadsbyggande och trafikering av två stationer i Jönköpings
stad.

Figur 16. Sverigeförhandingens förslag på sträckning av höghastighetsjärnvägen.
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I Sverigeförhandlingens förslag har Jönköpings län tre planerade
stationslägen: Jönköping, Tranås och Värnamo. Under 2015 togs en
systemanalys fram av Regionsamverkan Sydsverige (se vidare i avsnittet
”Funktionella stråk”). I denna pekades Jönköpings stad ut som länets
tillväxtmotor och Tranås, Nässjö och Värnamo pekades ut som regionala
kärnor. Sverigeförhandlingens karta över den planerade dragningen av
höghastighetsjärnvägen stämmer bra överens med den bild som
systemanalysen ger av potentialen för utveckling.

Nya stambanor i Nationell plan för transportsystemet 2018-2029
Trafikverket har i förslaget till nationell plan 2018-2029 utgått från
direktiven att höghastighetsjärnvägen huvudsakligen ska finansieras med
anslag. En utgångspunkt är att det är angeläget att lösa
kapacitetsproblemen för befintlig trafik samt att minska restider på
sträckor med stor efterfrågan och långa restider. Med utgångpunkterna
finansiering och en snabb realisering nyttorna föreslår Trafikverket att
byggnationen bör planeras för 250 kilometer per timme istället för 320
kilometer per timme. Att sänka hastigheten ger restidsförlängningar med
15-18 minuter mellan Stockholm och Göteborg. Stockholm–Malmö får en
restidsförlängning på mellan 22 och 24 minuter. Trafikverket menar att
antalet stopp längs sträckan har större påverkan på kapaciteten än
skillnader i topphastighet.
”Diagonalen”
Under den förra planperioden 2014–2025 lyfte flera av länets kommuner
fram behovet av att arbeta för att långsiktig stärka det nordost-sydvästliga
stråket, (Mjölby) –Tranås–Sunneränga–Nässjö–Vaggeryd–Skillingaryd–
Hillerstorp–Bredaryd–(Varberg), ibland kallat ”Diagonalen”.

Det fanns önskemål om att genomföra en studie av stråket och ett första
steg föreslogs vara en analys av potentialen för att se sträckningen
diagonalen som ett stråk samt förslag på åtgärder för att stärka stråket. En
sådan analys gjordes under 2016. Den sammanvägda bedömningen av
analysensresultaten visade att diagonalen i sin helhet inte har
förutsättningar att vara ett funktionellt stråk av storregional betydelse,
eftersom det finns andra alternativa lämpliga stråk för långväga trafik. Det
fortsatta arbetet bör koncentreras till möjliga åtgärder för att förbättra
trafiksituationen i berörda tätorter med hög trafikvolym. Det kan
exempelvis vara vägombyggnader, åtgärder för att underlätta ett ökat
cyklande i och mellan orterna och åtgärder för att se till att vägnätets
hastighetsgränser och standard överensstämmer med varandra.
Trafiksäkerhet i stråken – viltolyckor
Jönköpings län är stort till ytan och består till mycket stor del av skog. Det
ger goda förutsättningar för större viltstammar, men utmaningar för
trafiksäkerheten. Vägar och järnvägar utgör i olika grad hinder för vilda
djur att förflytta sig mellan olika områden och resulterar i stort antal
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olyckor och trafikdödade djur varje år. Orsakerna till det stora antalet
viltolyckor på vägnätet kan vara många och faktorerna kan samverka.
Biltäthet, ökad viltstam hos vissa djur, förarens ovana att läsa av naturen
utanför vägbanan, bra vägar och därmed hög hastighet kan vara
bidragande orsaker. Trafikverket arbetar aktivt med att minska
viltolyckorna genom flera pilotprojekt och forskning inom området.
Trafikverket ansvarar för infrastrukturen och det främsta
infrastrukturskyddet för att minska risken för olyckor är viltstängsel.
Viltstängsel skyddar, men hindrar också djurens rörelse och därför måste
hänsyn tas både till viltets behov av stora utrymmen att rör sig och risken
för olyckor.
För de olika myndigheternas arbete med att minska antalet viltolyckor
finns ett nationellt samarbete organiserat Nationella viltolycksrådet. I
rådets verksamhet är Trafikverket, Polisen och samtliga 21 län i Sverige
engagerade. I varje län finns en länsansvarig från respektive
jägarorganisation och polismyndigheten. Organisationens huvudinriktning
är dock att organisera eftersök av trafikskadat vilt.
Det inträffar omkring 3000 trafikolyckor med vilt varje år i Jönköpings
län. Av dessa är det framförallt rådjur som drabbas, men även ca 500 älgar
och ca 100 vildsvin. Vildsvinsolyckorna drabbar främst Höglandet i
områden runt Eksjö och Vetlanda. I den östra delen av länet samt väster
om Vättern har det förekommit några olyckor med kronhjort.
Dovhjortsolyckor förekommer främst på länsvägar i området runt Tenhult
och söder om Jönköping med ca 30 stycken. Dovhjort förekommer även i
mindre grupper över hela länet.
De sträckor i Jönköpings län som Nationella viltolycksrådet lyfter fram
som olycksdrabbade är:
• Gislaved - Smålandsstenar - Bredaryd, Riksväg 26 och 27 samt
länsväg 153
• Väster om Vättern är riksväg 26/47, Jönköping - Mullsjö länsgränsen mot Västra Götaland och länsväg 195 förbi Habo
drabbade.
• Söder om Jönköping/Huskvarna är länsvägarna 942 och 931 samt
riksväg 31/40/47 utsatta för bl.a. dovhjortsolyckor.
• Höglandet har på riksväg 31/47 och länsväg 128 mellan Nässjö och
Eksjö samt på riksväg 31 mellan Vetlanda och länsgränsen mot
Kronoberg många olyckor. Framförallt är älg, rådjur och vildsvin
inblandade.
• I länets södra del är främst riksväg 27 mellan Värnamo, Bor och
Rydaholm en utsatt vägsträcka med många olyckor.
Hastighetsöversynen som genomförs av Trafikverket innebär i många fall
en sänkning av hastigheten från 90 km/h till 80 km/h på mindre vägar som
saknar mittseparering. Ofta saknar dessa vägar även viltstängsel. Att
hastigheten sänks kan leda till att statistiken över dödsolyckor med vilt
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förbättras, men det är inte säkert att andra olyckor med vilt, som inte har
dödlig utgång, kommer att minska. Det är därför viktigt att Region
Jönköpings län arbetar vidare med att utreda möjliga åtgärder för att
minska antalet viltolyckor.
Att uppföra viltstängsel på hela vägnätet som påverkas av
hastighetsöversynen eller längs vägar som i övrigt är drabbade av
viltolyckor är inte möjligt både på grund av ekonomiska förutsättningar
och på grund av viltets behov av utrymme. Däremot finns det många
åtgärder som kan vidtas för att minska olycksriskerna. En utredning av
vilka åtgärder som är möjliga att genomföra längs sträckor där viltstängsel
inte bedöms kunna sättas upp bör därför genomföras.

Gång- och cykelvägar
Omvärldstrender påverkar på olika sätt både stadens, transportsystemets
och cyklingens utveckling. Den fortsatt snabba urbaniseringen med allt
fler boende i växande städer kommer att ställa ytterligare krav på redan
begränsade ytor och på den fysiska planeringen av vägar och gator.
Hållbara och effektiva transporter blir än mer viktigt och cykel är ett
yteffektivt transportsätt. Arbetet för hållbara och attraktiva städer blir
alltmer ett gemensamt åtagande där transporterna behöver ses i relation till
andra områden, exempelvis bostadsbyggande. Väl utbyggd
cykelinfrastruktur innebär också förbättrad tillgänglighet till samhällets
funktioner och service för stora delar av befolkningen, framförallt för dem
som inte har tillgång till bil eller kollektivtrafik. Åtgärder för förbättrade
cykelmöjligheter bidrar därför till att uppfylla både funktionsmålet och
hänsynsmålet i de övergripande transportpolitiska målen.
Att främja ökad cykling har flera utmaningar. Bland annat är cyklister en
heterogen grupp kvinnor och män i olika åldrar och faser i livet. De har
olika resvanor, olika behov och olika förutsättningar. Det är angeläget att
samhällsplaneringen främjar en hållbar samhällsstruktur och ett hållbart
transportsystem med goda möjligheter för alla att använda cykeln som
färdmedel. Till planeringen av säker infrastruktur behövs även fungerande
drift- och underhåll samt goda och trygga parkeringsmöjligheter. Det är
viktigt att tänka på vilken typ av cyklister eventuella satsningar gynnar;
vuxna och barn i olika åldrar, kvinnor och män, arbetspendlaren och
fritidscyklisten.
Myndigheten för trafikanalys har visat att cyklingen bland barn och unga
minskar. Att cyklandet bland barn och unga minskar är oroande, även ur
ett mer långsiktigt perspektiv, eftersom de värderingar och vanor som
utvecklas i unga år har stor betydelse längre fram i livet. Dock är det svårt
att utifrån den kunskap som finns i dag dra slutsatser om varför barn och
ungdomar minskat sitt cyklande.
Antalet cykelresor har minskat kraftigt i kommuner utanför de större
tätorterna. I dessa kommuner, där det tidigare gjordes flest cykelresor, har
antalet cykelresor nästan halverats. Den största andelen av alla cykelresor,
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44 procent, görs nu i medelstora städer och deras förortskommuner. Den
genomsnittliga cykelresans längd har däremot ökat med en tredjedel och är
nu tre kilometer. Ökningen av reslängden har skett främst bland
medelålders män och i medelstora städer samt storstäder, med förorter.
Uppdaterad kunskap saknas, men äldre studier har visat att utlandsfödda
kvinnor i högre grad inte kan cykla.
Utbyggnad av cykelinfrastrukturen är en viktig åtgärd för att få fler att
välja cykeln istället för bilen för vardagsresor som ex. arbets- och
skolpendling. Studier visar att antalet cykelresor kan öka med upp till 55
procent på sträckor där det byggs cykelväg. Utbyggnad av gång- och
cykelvägar ger både en överflyttning från bil till cykel och genererar fler
resor. Enligt Trafikverket är det rimligt att räkna med att cykelresorna ökar
med 20 procent på sträckor med ny cykelväg.
Cyklister är den grupp som i dag utgör störst andel av allvarligt skadade
trafikanter. En av de största utmaningarna för att ökad cykling ska bidra
till hög livskvalitet och hållbar samhällsutveckling är att höja säkerheten
för cyklisterna. Hinder för att cykla kan till exempel vara att man upplever
att det är riskabelt. För att få effekt av investeringar i cykelvägar och för
att dess ska komma så många som möjligt till del, är det viktigt att ta
hänsyn även till upplevd trygghet och säkerhet.
För att prioritera de cykelåtgärder som redovisas i planen har ett
oberoende kunskapsunderlag av cykelvägar längs det statliga vägnätet
tagits fram under 2016.7 Kunskapsunderlaget visar att cykelvägnätet
utanför tätorter är väldigt sparsamt utbyggt i Jönköpings län. Det kan
delvis förklaras med att det är relativt långt mellan tätorterna. De längre
sträckor längs statliga vägar där det finns separerad cykelväg är
Huskvarna–Kaxholmen–Skärstad och Anderstorp–Gnosjö. Dessutom
finns kommunala cykelvägar sträckorna Gislaved–Hestra, Skillingaryd–
Vaggeryd–Hok, Vetlanda–Landsbro (nedlagd banvall) och Vetlanda–
Ekenässjön. Se karta över befintliga cykelvägar nedan.

7

Underlagsmaterialet finns på webbplattsen www.utveckling.rjl.se,
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Figur 17. Befintliga cykelvägar i länet 2016, från utredningen av potentialen för regionala
cykelstråk i Jönköpings län.8

Kartan baseras på den nationella vägdatabasen (NVDB). Även om det kan
finnas ett visst bortfall av cykelvägar på grund av att kommunerna har
olika rutiner för hur cykelvägarna registreras i databasen, ger kartan en
överblick av framförallt utbyggnaden av cykelvägar. Eftersom tillgängliga
medel inte räcker för att möta alla behov och önskemål har satsningarna i
den regionala transportplanen ett tydligt fokus på potentialen för
vardagligt resande och cykling. Detta innebär att åtgärder som främst eller
enbart främjar turistcykling har lägre prioritet i planen. Potentialen för
turismcykling bör dock beaktas, särskilt med anledning av att
cykelturismen ökat kraftigt under det senaste åren.
Regionala cykelstråk
Inför framtagandet av Regional transportplan för Jönköpings län 20182029 har behovet av regionala cykelstråk lyfts fram och utretts. Syftet har
varit att försöka identifiera sträckor där det finns potential för att bygga
längre sammanhängande cykelstråk vilka då kommer att omfatta flera
kommuner.
Som underlag till utbyggnanden av funktionella stråk och prioriteringen av
investeringar i cykelvägar har ett oberoende kunskapsunderlag tagits fram.
Potentialen för funktionella regionala cykelstråk har beräknats genom
parametrar som invånarantal och närhet för att ta fram de stråk som har
störst potential för skol- och arbetspendling med cykel

Underlagsmaterialet med bilagor finns på webbplattsen
https://utveckling.rjl.se/strategier--handlingsplaner/regional-transportplan---jonkopingslan-2018-2029/.
8
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Figur 18. Identifierade relationer med potential för cykelväg 2017, från utredningen av
potentialen för regionala cykelstråk i Jönköpings län.9

Intresset för elcyklar ökar och därför har två modeller använts för att ta
fram sträckor med potential för cykelväg. Dels en modell som speglar
cykling med traditionell cykel, dels en modell som speglar användningen
av elcykel. Sträckorna visas på kartan ovan.
Det tydligaste mönstret av sammanhängande sträckor är den starka
relationen Sandhem–Mullsjö–Habo–Jönköping–Tenhult–Nässjö–Eksjö–
Ekenässjön. Den sträckningen bör ses som ett stråk med potential. Det
finns en stark relation mellan orterna Gnosjö–Hillerstorp, Anderstorp–
Reftele–Bredaryd samt Vrigstad–Stockaryd–Sävsjö. I Gnosjö- och
Gislavedsområdet finns ett utbyggt cykelnät, men vissa sträckor återstår.
Lika intressanta är de områden där relationer saknas, till exempel i Aneby
och Tranås, där den lokala cyklingen har större betydelse än den regionala.
Det kan dock finnas potential för framtida stråk från Tranås mot
Östergötlands län som ännu inte utretts. Sträckorna på kartan visar enbart
en del av cykelåtgärderna i den regionala planen. Lokala åtgärder kommer
även i fortsättningen att vara viktiga. Modellen utelämnar även vissa
faktorer, exempelvis potentialen av cyklister som finns längsmed de olika
sträckorna och andra relevanta målpunkter. Underlaget ger ändå en god
bild av de cykelstråk som Region Jönköpings län bör satsa på ur ett
regionalt perspektiv. För att fånga upp viktiga aspekter som modellen inte
tar med, har berörda kommuner fått möjlighet att kommentera de
potentiella regionala cykelstråken.

Underlagsmaterialet med bilagor finns på webbplattsen
https://utveckling.rjl.se/strategier--handlingsplaner/regional-transportplan---jonkopingslan-2018-2029/.
9
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Regionala cykelstråk som kommer att utredas i form av åtgärdsvalsstudier
(ÅVS) är:
• Barnarp–Tenhult–Forserum–Nässjö,
• Sandhem–Mullsjö–Habo–Jönköping,
• Gislaved–Smålandsstenar–Värnamo–Bor.
Att arbeta utifrån ett stråk-tänk även för cykelåtgärder och att inom
stråken prioritera de åtgärder med störst nytta och ha tydliga
utgångspunkter för prioritering, är grunden för att på lång sikt kunna knyta
ihop länet med cykelvägar, där det är möjligt. Att elcyklar ökar i
popularitet väntas öka potentialen för större och längre stråk.
Regional cykelstrategi
Den regionala transportplanen innehåller många av de delar som
vanligtvis utgör grunden för en regional cykelstrategi, nämligen underlag
för investeringar, prioriteringar och utbyggnadsstrategi. Regionala aktörer
är eniga om att dessa delar även fortsättningsvis ska ingå i den regionala
transportplanen. För att arbeta fram en regional cykelstrategi som
kompletterar den regionala transportplanen behöver glappet mellan
investeringar och övrigt regionalt och kommunalt ansvar identifieras. En
regional cykelstrategi bör inte innehålla delar som utgör Trafikverkets
eller kommunernas ansvar, utan istället fokusera på att ena länet kring
frågan med utgångspunkt i de mjuka frågorna som folkhälsa,
samhällsplanering, ökad säker cykling, mobility management med mera.
En regional cykelstrategi måste även ta hänsyn till och inkludera det
arbete som redan har gjort och som pågår i länet, exempelvis projektet
Hela Resan. Region Jönköpings län kommer ta fram underlag för det
fortsatta arbetet med att ta fram en kompletterande cykelstrategi.
Projektet ”Hela Resan”
I mars 2017 startades Jönköpings läns stora hållbarhetsprojekt med fokus
på resande: Hela resan - regionalt stöd för hållbart resande i expansivt
Jönköpings län. Projektet ska stötta Region Jönköpings län, länets
kommuner samt små- och medelstora företag i att arbeta systematiskt med
aktiviteter kopplade till handlingsplaner för hållbart resande. Syftet är att
minska koldioxidutsläppen samtidigt som tjänste- och
arbetspendlingsresor blir mer hållbara genom fler transportalternativ.
Projektmålet är att visa på, erbjuda och stötta implementering av ett flertal
energieffektiva koldioxidsnåla samt anpassade alternativ för tjänste- och
arbetspendlingsresor i Jönköpings län. Delmålen som projektaktiviteterna
utgår ifrån är: kunskapsstöd, siffror för hållbart resande,
beteendepåverkande kampanjer, alternativ för landsbygden,
reserådgivning samt cykelfrämjande åtgärder.
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Kollektivtrafik
God tillgång till kollektivtrafik har stor betydelse för länets tillväxt och
välfärd. Kollektivtrafiken är viktig för att vidga arbetsmarknadsregionerna
och bidra till att förbättra näringslivets kompetensförsörjning.
Pendlingsmönstren i Jönköpings län är därför centralt för utvecklingen av
framtidens kollektivtrafikstråk. Att se alla delar av samhällsplaneringen
och att samplanera kollektivtrafikåtgärder med investeringar som
exempelvis bostadbyggande, cykelvägar eller pendlarparkering, är viktigt
för att skapa förutsättningar för en attraktiv kollektivtrafik och ett hållbart
resande.
Ytterligare en faktor för kollektivtrafikens attraktivitet och möjlighet till
strukturomvandling är långsiktighet och förutsägbarhet. Resenärerna
måste på förhand veta att turerna finns kvar under en lång tid och att de
informeras inför större förändringar. Trafikeringens långsiktighet är
särskilt viktigt för arbetsresor och kan bidra till ökad rörlighet på
arbetsmarknaden om resenärerna har en pålitlig och trygg
pendlingsmöjlighet.

Figur 19. Antalet resor med tåg respektive buss i Jönköpings län 2015.
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Figur 20. Turutbudet för regional kollektivtrafik 2015.

Jönköpings län har många utmaningar i att försörja länet med
kollektivtrafik. Det beror på länets struktur, storlek, långa avstånd mellan
kommunhuvudorterna, att länets största ort ligger relativt ocentrerat samt
att länet har många stråk som behöver försörjas för att uppnå
trafikförsörjningsprogrammets mål. Region Jönköpings län har trots dessa
utmaningar ett gott turutbud på de flesta orter och ett högt resande både
med tåg och med buss, vilket kan ses på bilderna ovan. En framtida
utmaning är dock att arbeta med restidkvoter för att genom detta stärka
kollektivtrafikens attraktionskraft och för att bli en reell konkurrent med
biltrafiken. I detta arbete finns flera centrala punkter:
•
•
•
•
•

Arbeta med framkomlighetsfrågor för att bland annat korta
restider,
Arbeta med att förbättrad hållplatsstandard för bland annat ökad
tillgänglighet,
Potentialen för pendlarparkeringar,
Översyn av antalet hållplatser, kopplat till säkerhet och arbetet med
att förbättra restidskvoter,
I samarbete med Kalmar län och Kronobergs län utreda potentialen
för ett eller flera storregionala snabbusskoncept.

En fråga med tydlig koppling till infrastrukturplaneringen är elektrifiering
av de regionala oelektrifierade järnvägsbanorna, med Y:et10 som första
etapp. Det ger flera möjligheter till förbättringar, till exempel kortare
restider inom länet, minskad klimatpåverkan samt ökad robusthet och
redundans nationellt. Det skulle även ge ekonomiska fördelar för länet
Järnvägarna Vaggerydsbanan och järnvägen Halmastad-Nässjö-Jönköping (HNJbanan).

10
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som exempelvis möjligheter till en enhetlig tågflotta vilket ökar
förutsättningarna för pålitlig och rationell trafik, och därmed ökad
attraktivitet för kollektivtrafiken.
Region Jönköpings län har som mål att kollektivtrafiken ska erbjuda
invånarna i Jönköpings län goda kommunikationer till och från orter inom
länet, men också till angränsande län. Syftet är att underlätta resande till
arbete, studier, offentlig och privat service samt fritid.
För att kollektivtrafiken ska upplevas som jämställd måste både kvinnor
och män ha tillgång till den. Resmönster för kvinnor och män kan
analyseras med de nationella resvaneundersökningarna RES 2005/06 och
RVU Sverige 2011–2016. Undersökningarna visar att män och kvinnor
ägnar ungefär lika mycket tid till vardagsresande, men att det finns stora
skillnader för vilka ärenden resorna görs. Även längden på resan i antalet
kilometer skiljer sig åt. Mäns vardagsresande är drygt 20 procent längre än
kvinnors vardagsresande och män reser i större utsträckning till
förvärvsarbete medan kvinnor reser i större utsträckning för inköp, service
och till eller för vänner, familj och släktingar. För att nå ett jämställt
samhälle blir det därför viktigare att de som utformar systemen och de
som fattar beslut om utformningen av transportsystemet är representativa
vad gäller könstillhörighet och har information om resmönster.

Jönköping som transport- och logistiklän
Sverige har ett perifert läge i förhållande till flera tunga marknader för
utrikeshandeln. Därför är effektiv infrastruktur och logistik särskilt viktigt,
inte bara för Jönköpings län utan för hela landet. Från Jönköpings län nås
80 procent av Sveriges befolkning inom en radie om 35 mil. Det ger länet
ett unikt läge. Jönköpings län har en mycket framgångsrik
tillverkningsindustri och logistiknäring. Goda lagermöjligheter och
förutsättningar till returlaster samt omfattande tillverkningsindustri gör att
länet kallas för ett transport- och logistiklän. Att både företag som har stort
behov av transporter och företag som erbjuder transporter ges
förutsättningar att utvecklas och växa är avgörande för tillväxten så väl i
länet som i riket.
Jönköpingsområdet är centralt för transporter och logistik med en viktig
funktion för hela landets tillväxt. Godstransporterna på de hårt belastade
sydsvenska järnvägs- och vägnätet beräknas dessutom öka, bland annat på
grund av den beslutade Fehmarn Bält-förbindelsen och ökande handel mot
östra Europa. För att kunna leva upp till nationella och regionala
målsättningar om tillväxt, miljö och utveckling krävs därför en utökad
kapacitet i infrastrukturen.
Efterfrågan på transporter brukar kallas en härledd efterfrågan, eftersom
den kan härledas tillbaka till de transportbehov andra sektorer i ekonomin
har. Tillgång till goda transporter krymper avstånden i tid och rum.
Förbättrad transportinfrastruktur kan därför sänka kostnaden för
personresor och godstransporter. Transportkostnaderna påverkar
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lokalisering och geografisk koncentration av företag samt ekonomiska
aktiviteter i regioner och städer. Både för logistikföretag och för andra
företag som har behov av transporter, är det därför viktigt med tillgång till
god infrastruktur och att samspelet mellan flyg, sjöfart, väg- och
järnvägstransporter fungerar. Kopplingen till länets terminaler och
flygplats är mycket viktig, men det är också kopplingen till terminaler,
flygplatser och hamnar i övriga landet. I Jönköpings län finns några av
landets största logistikområden och terminaler som genererar tusentals
arbetstillfällen. Investeringar i bättre infrastruktur ökar konkurrenskraften
för dessa företag, genom bättre transportmöjligheter och bättre
kompetensförsörjning, eftersom förbättrade kommunikationer ger större
arbetsmarknader.
I länet finns fem omlastningscentraler för gods; Stockaryd i Sävsjö
kommun, Båramo i Vaggeryds kommun, Gamlarp i Nässjö kommun,
Ljungarum i Jönköpings kommun och Torsvik i Jönköpings kommun.
Terminalerna har olika förutsättningar och är nischade med bland annat
inriktning mot skogliga råvaror, vagnslast, biobränsle, container och
trailer. De många omlastningscentralerna ger goda förutsättningar för
intermodala transporter (transporter som sker med flera olika
transportslag) vilket går i linje med regeringens mål om att flytta gods från
lastbil till järnväg och sjöfart. För att främja en sådan utveckling finns
flera utmaningar, bland annat transportköparnas ofta konservativa
inställning till intermodala transporter och hård konkurrens inom
transportbranschen. Break-even- distansen för intermodala transporter
sägs vara mellan 30 och 50 mil. Det är en utmaning för transporter i södra
Sverige, men ger möjligheter för länge transporter. Det förutsätter dock
attraktiva tåglägen och förutsägbarhet i järnvägssystemet. Ytterligare en
faktor som påverkar intermodala transporter är de höjda banavgifterna,
vilket kan minska deras attraktivitet då priset fortfarande är den främsta
konkurrensfaktorn mot lastbil.
Jönköpings län har stark tillverkningsindustri, skogsindustri och
jordbruksnäring. Dessa branscher har ett stort behov av väg- och
järnvägstransporter. För att främja en ökad användning av hållbara
transporter krävs förståelse för de utmaningar som dessa företag har. Att
hela transporten sker på järnväg kommer inte vara möjligt för de flesta
företag, utan en del av transporten kommer sannolikt att ske med lastbil.
Det gör att hållbara bränslen och intermodala transporter är viktiga delar
för att möjliggöra så hållbara transporter som möjligt. Många företag har
även det så kallade ”first-mile”- eller ”last mile”-problemet vilket innebär
att en del av transporten (ofta den första eller sista) utgör ett hinder för
hela transporten, exempelvis att lastbilen inte kan ta sig till lastplatsen
eftersom vägen är för dålig eller inte klarar tyngden.
Som i många branscher är det inte transporten i sig som orsakar den
negativa klimatpåverkan utan det är främst drivmedelet som används, även
om annan miljöpåverkan förekommer. Att Region Jönköpings län även
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fortsättningsvis är aktiv i frågan med hållbara drivmedel är viktigt för att
fortsätta vara en logistiknod med ett starkt och livskraftigt näringsliv.
Det är angeläget och nödvändigt att investera i järnvägen för att främja att
mer gods överförs från väg till järnväg och att kapacitet och standard
stärks på de regionala banorna, i första hand Jönköpingsbanan och Y:et
(Y:et består av Vaggeryds-banan och HNJ-banan). Samtidigt finns stora
behov i anslutning till terminalerna och bättre järnvägsanslutningar,
exempelvis nya växlar, samt investeringar i anslutande väginfrastruktur.

Regionala flygplatser
I takt med att allt fler marknader blir globala och allt större del av
ekonomin baseras på kunskap, finns anledning att tro att flygplatser
kommer att spela en större roll framöver. I en rapport från Internationella
Handelshögskolan i Jönköping beskrivs effekterna av Jönköping Airport
för länet utifrån två prognoser. Prognoserna beskriver utvecklingen på tio
års sikt med respektive utan flygplats i Jönköpings län. Prognosen med
flygplats ger ungefär 3 200 fler arbetstillfällen och en
bruttoregionalprodukt som är 100 miljoner kronor större än utan
flygplats.11
Flygbranschen står inför stora utmaningar, främst kopplat till dess
miljöpåverkan som i första hand beror på flygbränslet. Det pågår mycket
forskning kring miljömässigt hållbara bränslen för flyg. Den största
råvaran för miljöflygbränsle är trä. Det är en råvara som Jönköpings län
har både god tillgång av och kunskap kring. Även om försök gjorts med
inblandning av mer hållbara bränslen så är det oklart när i tiden
miljöbränslen för flyget kan introduceras fullt ut.
Den regionala planen hanterar sedan 2012 driftbidrag till icke statliga
flygplatser, då detta flyttades över från Luftfartsstyrelsen till de regionala
planerna. Jönköpings län avsätter 28 miljoner kronor i planen till
Jönköping Airport AB, vilket är i samma storleksordning som tidigare
planperiod. Flygplatsen får även bidrag direkt från Region Jönköpings län,
vilket är ett resultat av skatteväxling med Jönköpings Länstrafik.
Jönköping Airport AB ägs sedan 2010 av Jönköpings kommun.
Flygplatsen har en unik tillgänglighet genom sitt läge mitt i södra Sverige.
Flygplatsen erbjuder både charter- och reguljärflyg, frakt och postflyg
nattetid samt charterflyg från Tyskland under sommaren. Sedan 2015 finns
även en flyglinje till Europa (Frankfurt).
För Jönköping län är även närheten till andra flygplatser viktig för den
regionala utvecklingen. Både Kastrup (Danmark), Malmö Airport,

11

http://www.jonkopingairport.se/download/18.52c074f715221cdc0ec30c9/14531038912
70/J%C3%B6nk%C3%B6pings+flygplats_den+regionalekonomiska+betydelsen.pdf
2017-09-04.
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Göteborg Landvetter Airport, Stockholm Skavsta Airport samt Arlanda är
målpunkter för många av länets invånare för både arbets- och fritidsresor.
Under 2016 har regeringen inlett arbetet att ta fram en flygstrategi för ett
hållbart Sverige. Flygstrategin ska bidra till att göra Sverige till ett mer
hållbart samhälle – socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Strategin tar sin
utgångspunkt i de transportpolitiska målen om tillgänglighet, säkerhet,
miljö och hälsa samt regeringens mål om lägsta arbetslöshet i EU år 2020.
Regeringens arbete genomförs i dialog med företrädare för branschen och
berörda myndigheter.

Utblick mot 2050
Vid en utblick mot 2050 måste några allmänna långsiktiga trender vägas
in. Förutom urbaniseringen sker teknikutveckling och digitalisering av
samhället mycket snabbt. Nya megatrender som ökad världshandel,
delningsekonomi och ökad tjänstenäring gör det mycket svårt att förutsäga
eller prognistisera framtiden. Alltmer av den ekonomiska aktiviteten
koncentreras till områden där det bor många människor, något som skett i
takt med att jordbruket rationaliserats och det övriga näringslivets
strukturomvandling från tillverkning till tjänster. Att människor bor tätare
är en global trend. I täta strukturer skapas fler och mer välbetalda arbeten
och där är efterfrågan på högutbildad arbetskraft störst. Några av de
viktigaste faktorerna i planeringen av infrastruktur och transporter blir
därför hur många människor det bor i länet, var de bor, var de arbetar och
hur näringslivet utvecklas. Korta avstånd mellan människor, att det finns
många arbetstillfällen att välja på och att det är lätt att resa bidrar till
attraktiviteten hos stora tätorter och tätortsområden. Nya stambanor för
höghastighettåg skulle möjliggöra ökad tillgänglighet till de regionala
kärnorna och viktiga målpunkter, vilket bidrar till hållbar tillväxt,
förstorade arbetsmarknadsregioner och ökad kompetensförsörjning.
Teknikens och digitaliseringens förändring av samhället kan redan ses och
de förändringar som sker idag kan ge en indikation om i vilken riktning
utvecklingen går. Exempel på det är ökat utbud av digitala tjänster och
affärsmodeller som bygger på delningsekonomi, som AirBnB och Über.
Identifierade trender som delningsekonomi, digitalisering och autonoma
fordon kan innebära en utmaning av traditionella normer och ge nya
förutsättningar även för jämställdhetsarbetet.
Digitaliseringen ger bättre förutsättningar för delningsekonomi, vilket kan
påverka transportsystemet på ett sätt som idag ligger närmare hur kvinnor
traditionellt sett reser dvs. kollektivt. Klimatutmaningen kräver minskade
utsläpp av växthusgaser och minskad användning av den traditionella
bilen, vilket även detta leder utvecklingen mot något som ligger närmare
hur kvinnor traditionellt reser. Teknikutvecklingen, digitaliseringen och
klimatutmaningen kan därmed sammantaget sägas utmana de normer som
hittills dominerat persontransporter: bilägandet och ett resmönster som
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generellt ligger närmare hur män traditionellt reser. Genom dessa
möjligheter skapas, förutsatt att potentialen för normbrytande utveckling
tas till vara, förbättrade möjligheter att möta klimatutmaningen och att nå
ett mer jämställt transportsystem.
Att förändra de rådande könsnormerna kring ”vem som gör vad” av det
obetalda hemarbetet har troligen större påverkan på jämställheten i
samhället än de trender som kan ses för infrastruktur, automatisering och
digitalisering. Det finns en bild av att autonoma fordon kommer göra det
möjligt för människor att spara tid, men det är viktigt att minnas att inte
alla sysslor, betalda eller obetalda, kan utföras under färd i ett autonomt
fordon. Autonoma fordon skulle kunna underlätta för fler att ta sig dit de
vill och vara en del av det offentliga livet. Det skulle även kunna göra
skillnad för personer som idag inte kan köra själva. Men det är ingen
självklarhet att äldre personer, rörelsehindrade eller barn kommer att
kunna resa självständigt med autonoma fordon. Kvinnor hämtar och
lämnar barn i dubbelt så stor utsträckning som män. Det är oklart hur
behoven att skjutsa barn och andra närstående kommer att påverkas och i
vilken utsträckning det skulle påverka denna del av det obetalda hem- och
omsorgsarbetet.
I länet väntas störst befolkningsökning i Jönköping med omnejd.
Jönköpings har identifierats som länets tillväxtmotor i den systemanalys
som togs fram av Regionsamverkan Sydsverige 2015. Värnamo, Nässjö
och Tranås har identifierats som regionala kärnor. Behovet av väl
fungerade infrastruktur och kollektivtrafik som knyter ihop dessa orter är
av stor vikt för den regionala utvecklingen, men i planeringen och
prioriteringen av infrastrukturen måste fler faktorer räknas med;
restidsrelationer, ekonomisk och social hållbarhet samt klimatpåverkan.
Den fysiska infrastrukturen i form av vägar och järnvägar som Sverige
investerat i under de senaste 150 åren har lagt grunden även för framtidens
resor och transporter. Utbyggnaden av nya stambanor skapar
resmöjligheter som inte funnits tidigare (se avsnittet ovan om nya
stambanor), men bygger på beprövad teknik. Det finns ännu inga
indikationer på investeringar i någon helt ny typ av person- eller
godstransporter. Majoriteten av de nya fordon som presenteras är
fortfarande i sin grundstruktur samma som konventionella fordon, dvs. det
är fortfarande bil- och lastbilsliknande fordon och är beroende av väg eller
vägliknande infrastruktur. Ny teknik som möjliggör helt eller delvis
autonoma fordon kan påverka samhället och samhällsplaneringen genom
människors och fordons förändrade rörelsemönster och förändrad
markanvändning, i dagsläget bedöms dock inte teknikutvecklingen
påverka den grundläggande infrastrukturen eller trängselproblematiken.
Frågan om resurseffektivitet kvarstår fortfarande, oavsett autonoma
fordon.
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Den enda helt nya infrastruktur som är under framtagande idag är
Hyperloop. Det är ett transportsystem baserat på rör där kapslar förflyttas i
nära vakuum, vilket ger låg friktion och därmed mycket hög hastighet.
Denna nya infrastruktur är fortfarande i utvecklingsstadiet och inga
officiella tester har ännu genomförts. Det går därför inte att säga om det är
infrastruktur som kan vara av intresse för framtida investeringar. Systemet
bedöms därför inte ha någon direkt effekt på den svenska infrastrukturen
eller dess planering för denna planperiod.
Under de senaste åren har drönare ökar i popularitet. En drönare är en
obemannad flygande farkost med motor. Den styrs vanligtvis via
fjärrkontroll, men en del obemannade luftfartyg kan även flyga autonomt.
Dessa används oftast för fjärrövervakning i militärt bruk. I Sverige
används de dock huvudsakligen för flygfotografering. Tester har även
gjorts för att använda drönare till transport av varor och gods. Även om
framtida användningsområden för drönare kan vara många, exempelvis att
frakta varor till otillgängligt belägna orter och transportera människor, är
det inte troligt att det kommer ske i någon större kommersiell skala som
påverkar planeringen av länets infrastruktur. Vid ökad kommersiell
användning kan det dock finnas behov av att skapa last- och
lossningsplatser, särskilda luftrum och då kan även regelverk behöva ses
över.
Den digitalisering och teknikutveckling som däremot kan ha stor påverkan
på samhället är möjligheten att genom realtidsdata skapa en sammanhållen
styrning av både konventionella och självkörande fordon för att planera
trafiken i realtid.12 Om trafiken samplaneras kan resursutnyttjandet
effektiviseras genom smartare färdvägar, bättre utnyttjande av gaturummet
eller organisering av fordonskaravaner när det är ändamålsenligt. Ett
sådant sammanhållet planeringssystem har dock många utmaningar som
ännu inte är utredda, till exempel informationssäkerhet, hur ansvara för ett
sådant system kan eller ska fördelas m.m. Det finns även risk för att ökad
effektivitet leder till ökade transporter och ökad användning av varor och
tjänster, vilket kan leda till ökade miljöbelastningar, så kallade
rekyleffekter.
Några slutsatser som kan dras av trenderna i samhället är att det finns
potential att minska biltrafikvolymer och den totala fordonsflotta om
autonoma fordon i stor skala blir verklighet. Det finns även potential för
att gränsen mellan privat trafik, taxi och kollektivtrafik därmed suddas ut
och att efterfrågan på digitala tjänster ökar. Vilka effekter som det kan få
är dock oklart.
De stråk som idag trafikeras av kollektivtrafik bedöms även
fortsättningsvis vara aktuella för trafikering. Trafiken på järnväg har ökat
stadigt i popularitet. Det medför att efterfrågan på ökad turtäthet är aktuell
Se bland annat ”För ett hållbart digitaliserat Sverige – en digitaliseringsstrategi”,
N2017/03643/D.
12

53

i attraktiva stråk. Även den vägbundna trafiken väntas öka, den är dock
lättare att anpassa efter efterfrågan. Nya typer av drivmedel och nya typer
av resecentrum kan tillkomma i takt med eldriftens utveckling. Hur
digitaliseringen kan påverka utbudet av kollektivtrafik eller hur invånarna
kan eller ska erbjudas trafik är däremot svårt att förutse. En möjlig
utveckling är anropsstyrd trafik som planeras digitalt i realtid utefter
resenärernas geografiska läge och närhet. Detta förutsätter dock autonoma
fordon.
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Planeringsprocessen
Planeringssystemet och processen
Planeringen av transportinfrastrukturen sker på flera nivåer: Många
mindre vägar är enskilda och hanteras av samfälligheter eller privata
aktörer. Kommunerna ansvar för det kommunala vägnätet, vilket kan
beskrivas som de lokala gatorna innanför tätortsgränsen. Investeringar i
den statliga infrastrukturen planeras både av länsplaneupprättarna (vilket
oftast är en region eller ett regionförbund) som ansvarar för huvuddelen av
vägnätet i respektive län, och av Trafikverket som ansvarar för de
nationella stamvägarna och samtliga statliga järnvägar. Den process som
styr planeringen av både objekt och ekonomi är en rullande planering där
både den regionala och den nationella planen omfattar en period om 12 år.
Planerna revideras vanligtvis vart fjärde år. Det finns dock möjlighet att
årligen ändra i regeringens planbeslut om ny information kommer fram
eller när projekt blir fördröjda. De långsiktiga åtgärdsplanerna följs upp
genom årliga beslut om vilka åtgärder som ska genomföras med hänsyn
till anslagna budgetramar och aktuellt planeringsläge.
Planeringsperioder

Figur 21. Bilden visar hur de olika planeringsperioderna överlappar varandra (observera
att bilden inte är skalenlig).

De objekt som ska genomföras under planperioden 2018-2029
kategoriseras i tre tidsatta steg. I den första kategorin, år 1–3 (2018–
2020), ligger de pågående projekten, i år 4–6 (2021–2023) ligger projekt
som är klara för planering och ska genomföras. För år 7–12 (2024–2029)
ligger projekt som inte är klara för byggstart eftersom de inte är utredda
eller där finansiering inte är fullt klarlagd. Dessa ska istället beskrivas som
namngivna brister.
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Figur 22. Indelning i kategorier. Bilden visar de olika planeringsperioderna.

Planeringssystemet innebär att den fysiska planeringen sker i en
sammanhållen process i flera steg (förstudie, utredning och plan) samt att
en förberedande studie görs inom ramen för den långsiktiga ekonomiska
planeringen. Denna kallas åtgärdsvalsstudie och beskrivs mer ingående
nedan.

Nationell och regional transportplan
Som beskrivits tidigare är ansvaret för Sveriges infrastruktur uppdelat på
olika parter och planeringen delas upp i två planer: en nationell
transportplan och en regional transportplan för varje län. I den nationella
transportplanen finns investeringar i de nationella stamvägarna (se kartan
nedan) och alla järnvägar. I den regionala planen finns traditionellt
investeringar i de regionala vägarna samt satsningar på kollektivtrafik och
gång- och cykelåtgärder. Länsplaneupprättaren har rådighet över de medel
som tilldelats länet och har möjlighet även att medfinansiera objekt som
ligger i den nationella transportplanen, exempelvis åtgärder på järnvägar.
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Figur 23. Nationella stamvägar, Trafikverket.13

För att se hur den nationella budgeten för infrastruktur fördelas kan
planerna med fördel läsas tillsammans. Det ger helheten i de planerade
investeringarna för planperioden.
Genom att ansvaret för planeringen av infrastrukturåtgärder är uppdelat på
två planer har länsplaneupprättarna möjlighet att ge den regionala planen
sin egen prägel och prioritera åtgärder som bedöms göra störst nytta i
länet. I den regionala planen finns det möjlighet att medfinansiera objekt i
nationell plan vilket ger länsplaneupprättarna möjlighet styra medel för att
visa den regionala nyttan som nationella objekt kan ha.
Funktionellt prioriterat vägnät
Trafikverket har tagit initiativ till att i samverkan med
länsplaneupprättarna peka ut vilka vägar som är viktigast för nationell och
regional tillgänglighet.14
Det finns i dag en mängd olika utpekanden av vägnät, till exempel
utpekade vägar för arbetspendling, för godstransporter och för personer
med funktionsnedsättning. Dessutom är vägnätet indelat i vägkategorier
utifrån väghållaransvar, standard m.m. Det saknas ett gemensamt
ställningstagande till vilka av våra vägar som är viktigast för
tillgängligheten. Trafikverket och andra aktörer har i flera sammanhang
behov av ett sådant samlat utpekat vägnät, exempelvis vid beskrivning av

http://www.trafikverket.se/contentassets/38814d51236e47ff92594b30ea8eda68/201409-nationellt-stamvagnat.pdf , 2017-09-04.
14
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-ochutreda/samhallsplanering/funktionellt-prioriterat-vagnat/Remiss/, 2017-12-13.
13
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brister och prioriterar åtgärder samt vid hastighetsanalyser och utpekande
av riksintressen.

Figur 24. Funktionellt prioriterat vägnät för Jönköpings län, nationellt och internationellt
viktiga vägar, Trafikverket, 2016.

Viktiga vägar för nationell och regional tillgänglighet
Trafikverket har tagit initiativ till att peka ut vilka vägar som är viktigast
för nationell och regional tillgänglighet. Detta görs i samarbete med
berörda aktörer, i första hand länsplaneupprättarna. Detta vägnät kallas för
funktionellt prioriterat vägnät.
Det prioriterade vägnätet kommer att användas som ett planeringsunderlag
i kommande planeringsprocesser. Genom att peka ut vägar med fokus på
tillgänglighet och enas om deras viktigaste funktioner ges en bra grund för
olika verksamheter och projekt.
Vägnätet kallas för Funktionellt prioriterat vägnät och utgör ett uppdaterat
och samlat planeringsunderlag för:
•
•
•

vilka vägar där det är viktigt att värna och höja tillgängligheten på,
prioritering av åtgärder enligt fyrstegsprincipen,
hur vägarna ska hanteras i samhällsplaneringens olika skeden och i
avvägningar mellan olika intressen.

Trafikverket och andra aktörer har nytta av det prioriterade vägnätet i
samhällsplanering och i arbeten som regionala hastighetsanalyser,
revidering av regionala systemanalyser, beskrivning av brister och
prioritering av åtgärder.
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Åtgärdsvalsstudie
Åtgärdsvalsstudien (ÅVS) ska ge underlag för en prioritering av effektiva
lösningar inom ramen för tillgängliga resurser, och bidra till
vidareutveckling av hela transportsystemets funktion som en del i en
hållbar samhällsutveckling. Den ska ses som ett förberedande steg i valet
av åtgärder. Utifrån det identifierade problemet eller ett uppkommet behov
ska Region Jönköpings län föra en bred strukturerad dialog om alternativa
lösningar utifrån fyrstegsprincipen. Studien bidrar till tydligare metodik
för de tidiga planeringsstadierna. Det kan innebära en arena för dialog för
berörda aktörer, där också lösningar kan framkomma som inte direkt har
med trafik och transporter att göra.

Figur 25. Stegen i planeringen av infrastrukturobjekt.

Fyrstegsprincipen
Enligt regeringen ska fyrstegsprincipen vara vägledande för den fortsatta
planeringen av förvaltningen och utvecklingen av transportsystemet, vilket
ställer ökade krav på ett effektivt klimat- och miljöanpassat
transportsystem. Fyrstegsprincipen är en planeringsmetod för att hushålla
med resurser och minska transportsystemets miljöpåverkan. Den går ut på
att steg för steg analysera hur ett trafikproblem bäst kan lösas – i första
hand genom att påverka behovet av transporter, i sista hand genom stora
nybyggen. Befintlig infrastruktur bör optimeras före nybyggnation, det vill
säga få bästa möjliga kvalitet och kapacitet i det befintliga
transportsystemet.
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Figur 26. Fyrstegsprincipen.

Fyrstegsprincipen i den regionala planen
I planen hanteras fyrstegsprincipen på två sätt. Dels ingår principen som
en naturlig del i åtgärdsvalsstudierna för arbetet med identifierade projekt,
dels kan man använda en steg 1- eller steg 2-åtgärd för att förstärka en omeller tillbyggnad. Exempelvis kan byggandet av en ny
kollektivtrafikanläggning eller ny gång- och cykelväg kompletteras med
en steg 1-åtgärd som skulle kunna vara en cyklingskampanj för att
uppmuntra folk till ökat cyklande eller en informationskampanj för att
informera om att det nu på angiven sträcka går att cykla på ett säkert och
effektivt sätt. I planen avsätts ingen särskild pott för steg 1- och 2åtgärder, utan detta ska ingå som en naturlig del i planeringen av åtgärder.
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Utgångpunkter för planeringen
Nationella utgångspunkter
Regeringens direktiv
Region Jönköpings län har ett lagstadgat ansvarar för det regionala
tillväxtarbetet och insatser för att skapa en hållbar regional tillväxt och
utveckling.15 I detta ansvar ingår att upprätta och fastställa länsplaner för
regional transportinfrastruktur.16 Arbetet med att ta fram en regional
transportplan, eller länsplan som den även kallas, utgår från förordningen
(1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur.
Förordningen anger vad planen ska innefatta och vilka åtgärder
tillgängliga medel får användas till.
Åtgärder som får ingå planen är bland annat
•
•

•

•

investeringar i statliga vägar som inte är nationella stamvägar
åtgärder som kan påverka transportefterfrågan och val av
transportsätt, samt åtgärder som ger effektivare användning av
befintlig infrastruktur,
investeringar och förbättringsåtgärder för vilka Trafikverket har
ansvaret enligt förordningen (2009:236) om en nationell plan för
transportinfrastruktur,
åtgärder till vilka bidrag kan lämnas enligt förordningen (2009:37)
om statlig medfinansiering till vissa regionala
kollektivtrafikanläggningar med mera.

I slutet av mars 2017 fick Trafikverket och länsplaneupprättarna i uppdrag
av regeringen genom direktiv (N2017/02312/TIF) att ta fram
transportplaner för perioden 2018–2029. Av direktivet framgår att de
prioriterade utmaningarna ska beaktas. Regeringen anger att de
prioriterade utmaningarna är att:
•
•
•
•
•
•

Sverige ska vara ett av världens första fossilfria välfärdsländer,
bostadsbyggandet ska öka,
förutsättningarna för näringslivet ska förbättras,
förstärka sysselsättningen i hela landet,
utnyttja digitaliseringens möjligheter,
bidra till ett inkluderande samhälle.

Av regeringens uppdrag och direktiv framgår även att nuvarande planer
ska vara utgångspunkten och att planeringen ska utgå från de
transportpolitiska målen och bidra till optimal användning av
transportsystemet genom fyrstegsprincipen. Det ska framgå vilka
prioriteringar som planförslaget baseras på samt hur prioriteringarna

15
16

3 § Lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län,
7 § Lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län.
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motiveras, det bör också finnas en redovisning av hur mycket medel som
går till samfinansiering av åtgärder i nationell plan.
De åtgärder som prioriteras ska bidra till att det övergripande
transportpolitiska målet samt de jämbördiga funktions- och hänsynsmålen
nås. Det innebär att anpassa transportsystemet och tillhörande infrastuktur
till de krav som en långsiktigt hållbar utveckling ställer, såväl ekonomiska,
miljömässiga som sociala. Åtgärderna ska riktas mot att skapa
förutsättningar för ett kapacitetsstarkt, robust, säkert, tillgängligt och
hållbart transportsystem som tillgodoser näringslivets och medborgarnas
behov av arbetspendling och av godstransporter i alla delar av landet.
I propositionen ”Infrastruktur för framtiden – innovativa lösningar för
stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling”(prop. 2016/17:21)
presenteras regeringens ställningstagande, samt förutsättningar och
utgångspunkter för den fortsatta infrastrukturplaneringen som särskilt ska
beaktas vid val och prioriteringar av åtgärder under arbetet med den
regionala trafikplaneringen. Regeringen framhåller att klimatpolitiken
innebär att Sverige ska vara ett föregångsland i klimatarbetet och bli ett av
världens första fossilfria välfärdsländer. Regeringen vill även att
järnvägens roll ökar genom att en större andel av de långväga
godstransporterna flyttas från väg till järnväg och sjöfart.
En del i regeringens jobbagenda är investeringar i bostäder och
infrastruktur. Bostadsbristen i Sverige är stor eftersom det under en lång
tid har byggts för få bostäder och det befintliga beståndet ofta utnyttjas
ineffektivt. En samordnad politik för investeringar i infrastruktur och
bostäder föreslås därför, vilket förbättrar möjligheterna för människor att
leva i hela landet, men också att pendla och flytta dit jobben finns. Vid
prioritering av åtgärder bör förutsättningar för att möta behovet av ökat
bostadsbyggande vägas in tillsammans med de transportpolitiska målen.
Åtgärderna bör även bidra till att kollektivtrafikens andel ökar.
Bostadsbyggnadsprojekt som påverkar prioriteringen av åtgärder bör
präglas av hög genomförbarhet och ha en tidsmässig koppling till
åtgärden.
Den nationella transportplanen samt länsplanerna för regional
transportinfrastruktur ska vara trafikslagsövergripande. Ett
trafikslagsövergripande synsätt på infrastrukturen är angeläget för att
kunna uppfylla de transportpolitiska målen. Ett välfungerande
transportsystem innefattar att alla trafikslag var för sig ska fungera väl,
men ska därtill kunna samverka med andra trafikslag för att hela resan
eller transporten ska kunna fungera optimalt. De regionala ramarna ska
användas för investeringar och förbättringar av länets
transportinfrastruktur. Det förutsätts att länsplaneupprättarna i sina
prioriteringar utgår från ett länsöverskridande och ett nationellt perspektiv.
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Nationella transportpolitiska mål
Det övergripande målet för transportpolitiken är sedan 2008 att säkerställa
en samhällsekonomisk effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning
för invånarna och näringslivet i hela landet. Regeringen och riksdagen
betonar därmed att det övergripandet målet är en god tillgänglighet för
hela landet och att detta ska ske på ett långsiktigt och hållbart sätt. De
transportpolitiska målen ställer således stora krav på utformningen och
användningen av transportsystemet.
Transportsystemet ska skapa god tillgänglighet på ett trafiksäkert sätt
samtidigt som det ska bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås och bidra
till ökad hälsa. Det övergripande målet preciseras i ett funktionsmål om
tillgänglighet och ett hänsynsmål om säkerhet, miljö och hälsa:
Funktionsmålet: Transportsystemets utformning, funktion och
användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet
med god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela
landet. Transportsystemet ska vara jämställt, det vill säga likvärdigt svara
mot kvinnors respektive mäns transportbehov.
Till funktionsmålet finns ett antal preciseringar:
• Medborgarnas resor förbättras genom ökad tillförlitlighet, trygghet
och bekvämlighet.
• Kvaliteten för näringslivets transporter förbättras och stärker den
internationella konkurrenskraften
• Tillgängligheten förbättras inom och mellan regioner samt mellan
Sverige och andra länder
• Arbetsformerna, genomförandet och resultaten av
transportpolitiken medverkar till ett jämställt samhälle
• Transportsystemet utformas så att det är användbart för personer
med funktionsnedsättning
• Barns möjligheter att själva på ett säkert sätt använda
transportsystemet och vistas i trafikmiljöer ökar
• Förutsättningarna för att välja kollektivtrafik, gång och cykel
förbättras
Hänsynsmålet: Transportsystemets utformning, funktion och användning
ska anpassas till att ingen dödas eller skadas allvarligt, bidra till att det
övergripande generationsmålet för miljömål och miljökvalitetsmålen nås
samt till ökad hälsa.
Till hänsynsmålet finns ett antal preciseringar:
• Antalet omkomna inom vägtransportområdet halveras och antalet
allvarligt skadade minskas med en fjärdedel mellan 2007 och 2020
• Antalet omkomna och allvarligt skadade inom
järnvägstransportområdet och luftfartsområdet minskar fortlöpande
• Transportsektorn bidrar till att miljö kvalitetsmålet Begränsad
klimatpåverkan nås genom en stegvis ökad energieffektivitet i
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•

transportsystemet och ett brutet beroende av fossila bränslen. År
2030 bör Sverige ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila
bränslen
Transportsektorn bidrar till att övriga miljökvalitetsmål nås och till
minskad ohälsa. Prioritet ges till de miljöpolitiska delmål där
transportsystemets utveckling är av stor betydelse för
möjligheterna att nå uppsatta mål

Nationell cykelstrategi
Sverige har en tydlig målsättning att främja en mer hållbar
samhällsutveckling, i denna ingår cykling som en del. Det svenska
miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö” innebär bland annat att städer,
tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam
livsmiljö, samt medverka till en god regional och global miljö. Regeringen
har konkretiserat de transportpolitiska målen i ett antal preciseringar för
cykel. Preciseringarna för funktionsmålet som har bäring på cykling är
följande:
•
•
•

Invånarnas resor förbättras genom ökad tillförlitlighet, trygghet
och bekvämlighet.
Barns möjligheter att själva på ett säkert sätt använda
transportsystemet och vistas i trafikmiljöer ska öka.
Förutsättningarna för att välja kollektivtrafik, gång och cykel ska
förbättras.

Även flera av preciseringarna för hänsynsmålet har relevans för cykling:
• Antalet omkomna inom vägtransportområdet halveras och antalet
allvarligt skadade minskas med en fjärdedel mellan 2007 och 2020.
• Transportsektorn bidrar till att miljökvalitetsmålet ”Begränsad
klimatpåverkan” nås genom en stegvis ökad energieffektivitet i
transportsystemet och ett brutet fossilberoende.
I den nationella cykelstrategin som offentliggjordes i april 2017 har fem
insatsområden identifierats som särskilt viktiga i arbetet för ökad och
säker cykeltrafik. Regeringen kommer att följa utvecklingen inom dessa
insatsområden för att säkerställa att arbetet går i önskvärd riktning. De fem
insatsområdena:
1.
2.
3.
4.
5.

Lyft cykeltrafikens roll i samhällsplaneringen.
Öka fokus på grupper av cyklister.
Främja en mer funktionell och användarvänlig infrastruktur.
Främja en säker cykeltrafik.
Utveckla statistik och forskning

De svenska och europeiska klimatmålen
Regeringens klimatpolitik innebär att Sverige ska vara ett föregångsland i
klimatarbetet och bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer.
Genom att ta ansvar för klimatpåverkan i Sverige ska Sverige visa
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ledarskap i den globala utmaningen att ställa om samhället så att det blir
långsiktigt hållbart, såväl miljömässigt som socialt och ekonomiskt.
Transporterna påverkar de flesta av de nationella miljömålen. Regeringen
antog 2012 flera etappmål för miljöarbetet. Sedan 2009 finns också
etappmålet om Begränsad klimatpåverkan för den svenska klimat- och
energipolitiken, detta mål är satt till år 2020 och innebär
•
•
•
•

40 procent minskning av klimatutsläppen jämfört med 1990, för de
utsläpp som inte ingår i EU:s system för handel med utsläppsrätter
minst 50 procent förnybar energi
20 procent effektivare energianvändning jämfört med 2008
minst 10 procent förnybar energi i transportsektorn.

I regeringsdirektiven till länsplaneupprättarna17 hänvisas till regeringens
proposition prop. 2016/17:146 Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige.
Enligt propositionen ska Sverige senast 2045 inte ha några nettoutsläpp av
växthusgaser till atmosfären för att därefter uppnå negativa nettoutsläpp.
Till 2030 ska växthusgasutsläppen från inrikes transporter även ha minskat
med minst 70 procent, jämfört med år 2010. Sveriges klimatarbete har
även utgångspunkt i klimatavtalet från Paris 2015 vilket börja gälla 2020.
I Trafikverkets klimatscenario i kapacitetsutredningen måste
personbilstrafiken minska med cirka 20 procent till 2030. Lastbilstrafiken
får inte öka, men målen kan klaras med oförändrat trafikarbete. Med tanke
på de prognoser som Trafikverket tagit fram är det en mycket stor
utmaning att förändra våra resor och transporter på ett sådant sätt att det
blir möjligt att uppfylla klimatmålen.

Riksdagsskrivelse 2016/17:101 Uppdrag att ta fram förslag till nationell
trafikslagsövergripande plan för utveckling av transportsystemet och
trafikslagsövergripande länsplaner för regional transportinfrastruktur.
17
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Figur 27. Förväntade utsläpp av klimatgaser med beslutade åtgärder jämfört med de
svenska och europeiska miljömålen, index 2004 = 100. Källa: Trafikverkets
kapacitetsutredning, 2012.

I Sverige har utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter minskat
under flera år, men preliminära beräkningar tyder på att minskningen
avstannade under 2015. Den avstannande utsläppsminskningen kan delvis
förklaras av ökad trafik med fossila drivmedel på vägnätet, framförallt
ökad lastbilstrafik. Liksom tidigare år fortsätter energieffektiviteten under
2015 hos nya personbilar att förbättras och andelen förnybar energi i
vägtransportsektorn att öka. Därför utvecklas nu regler som ska underlätta
valet av energieffektiva fordon. För att nå klimatmålen behöver vi även
enligt Naturvårdsverket förbättra logistiken och förbättra användningen av
transporter med järnväg och sjöfart.
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Regionala utgångspunkter
Regional utvecklingsstrategi
I juni 2013 fattade Regionförbundets styrelse beslut om en ny regional
utvecklingsstrategi. Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är en
vägvisare för Jönköpings läns samlade utvecklings- och tillväxtarbete.
Strategin pekar ut vad som krävs för att länet ska bli en framgångsrik och
växande region till 2025. Visionen utgår från den potential och de
förutsättningar som finns i regionen.
Under 2017 och 2018 revideras den regionala utvecklingsstrategin.
Fyra delstrategier
Visionen konkretiseras i två målområden som ska vara vägledande i
utvecklingsarbetet: näringsliv och livsmiljö. De övergripande målen siktar
på att använda och utveckla det som redan är och bygga upp något nytt
inför framtiden. Därmed kan de två övergripande målen översättas i fyra
huvudinriktningar som också är delstrategier som har identifierats som de
mest avgörande för regionens fortsatta utveckling.

Figur 28. Den regionala utvecklingsplattformen. Källa: RUS – Regional utvecklingsstrategi
för Region Jönköping » 2025.

Sju framgångsfaktorer
Sju framgångsfaktorer har identifierats som avgörande för att Region
Jönköping ska nå målen för de fyra delstrategierna, givet omvärldens
utmaningar och möjligheter samt regionens förutsättningar, tillgångar och
hinder. Det är mot dessa som insatser ska riktas. Det är här som
hävstängerna för utveckling finns. Det är genom de identifierade
framgångsfaktorerna vi ska verka för att nå målen i samtliga fyra
delstrategier.
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För framgångsfaktorn kommunikationer anges följande:
• Väl fungerande kommunikationer inom regionen är en
förutsättning för att vidga de lokala arbetsmarknadsregionerna och
därmed öka tillgången till attraktiva arbetsplatser för människor
samt kompetens för företag. Att regionens företag har tillgång till
effektiva och miljöanpassade transporter är en grundläggande
förutsättning för att näringslivet ska kunna växa och utvecklas.
Goda kommunikationer är också en förutsättning för att skapa en
regional arena för olika arrangemang och kulturaktiviteter.
• Goda förbindelser med omvärlden är på samma sätt en
förutsättning, inte minst för utvecklingen av nya dynamiska
kunskapsintensiva näringar. Utmaningen är att göra Region
Jönköping rundare, närmare och snabbare.
Program för hållbar utveckling 2017-2020
Region Jönköpings län arbetar för en hållbar utveckling som är
hälsofrämjande och jämlik med barnens bästa i centrum. Region Jönköpings
län ska agera klimatsmart och ha ett klokt resurstänkande. Det ger bra
förutsättningar för en sund livsmiljö och ett bra liv i ett attraktivt län. Region
Jönköpings läns löfte till länsinvånarna är att arbeta för en utveckling som är
hälsofrämjande samt att minimera påverkan på miljön.
Programmet anger bland annat att andelen ekologiska livsmedel ska höjas, att
Region Jönköpings län ska ha egen produktion av förnybar energi och ett
fossilfritt resande i tjänsten. Hållbarhetsarbete omfattar de tre perspektiven;
sociala förhållanden, ekonomiska villkor och miljöhänsyn. Regionstyrelsen
beslutade programmet vid sitt möte den 26 oktober 2016.
Programmet omfattar Region Jönköpings läns verksamhet, men för ett
framgångsrikt hållbarhetsarbete krävs samverkan med andra aktörer i länet
och med Energikontor Norra Småland, som är en del i Region Jönköpings
läns verksamhet. Ett aktivt och tydligt samarbete med det civila samhället är
viktigt liksom den samverkan som sker med kommuner och statliga
myndigheter i hållbarhetsarbetet. Programmet utgår från fyra
framgångsfaktorer för att Region Jönköpings län ska nå visionen "För ett bra
liv i en attraktiv region":
• Vi är klimatsmarta
• Vi använder våra resurser klokt
• Vi är socialt hållbara
• Vi bidrar till en sund livsmiljö
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Regionsamverkan Sydsverige
I Regionsamverkan Sydsverige samverkar Landstinget i Kalmar län,
Regionförbundet i Kalmar län, Landstinget Blekinge, Region Blekinge,
Region Skåne, Kommunförbundet Skåne, Region Kronoberg, Region
Halland och Region Jönköpings län politiskt från hösten 2015. Det görs
bland annat inom kollektivtrafik- och infrastrukturområdet för ett
helhetstänkande kring samhällsutvecklingen. Ett av uppdragen är att
synkronisera infrastrukturplaneringen i Sydsverige. Några av de uppdrag
som genomförts är att ta fram en systemanalys för Sydsverige och till den
ta fram ett gemenast positionspapper kallat ”Ett enat Sydsverige skapar ett
starkt Sverige”.18 De gemensamma prioriteringarna som tagits fram:
•

•

•

Interregional tillgänglighet – snabb utbyggnad av två nya
stambanor som kopplar an till befintliga västkustbanan, södra
stambanan och anslutande sidobanor,
Sammanknutet Sydsverige – utveckling och underhåll av järnvägar
och vägar som stödjer den flerkärniga ortstrukturen med
tillväxtmotorer, kärnor och deras omland,
Konkurrensmässiga och hållbara godstransporter – ökad
transportkapacitet för effektiva och klimatsmarta transporter för
näringslivet.

Figur 29. till vänster: Regionsamverkan Sydsveriges prioriterade objekt. Bild till höger:
Regionala kärnor och tillväxtmotorer.

I dokumentet ”Sydsvenska prioriteringar”, som utgår från
positionspappret, har mer konkreta prioriteringar av objekt tagits fram.
Objekten har relevans inte bara för Sydsverige utan för hela Sverige.
Genom föreslagna investeringar kommer de tre övergripande målen att
nås. De objekt som geografiskt ligger i Jönköpings län är investeringar på
http://regionsamverkan.se/wp-content/uploads/2016/03/Positionspapper-Sydsverigesinfrastruktur-_slutlig.pdf hämtat 2017-01-25,
18
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Jönköpingsbanan, Y:et, riksväg 40 Nässjö–Eksjö och förbifart Eksjö.
Andra viktiga investeringar som har stor betydelse för Jönköpings län är
utbyggnad till motorväg mellan Ulricehamn och Jönköping på riksväg 40,
förbättringar på E4:an förbi Ljungby och triangelspår i Alvesta.
Förutom de namngivna objekten föreslås att följande ska ingå i de nya
planerna:
•

•
•

Förstärkt järnvägsunderhåll på både stambanor och regionala
banor, där samverkan mellan Trafikverket och regionerna kring
prioritering och genomförande bör utvecklas.
Ökade insatser för cykelutveckling, i partnerskap mellan nationella
organ, regioner och kommuner.
En mera aktiv gränsöverskridande planering både i
Östersjöperspektivet och för Sveriges koppling till kontinenten via
Öresund.

Klimat- och energistrategi för Jönköpings län
Visionen i klimat- och energistrategin19 innebär att Jönköpings län till år
2050 ska vara ett plussenergilän, vilket betyder att behovet av energi har
minskat och att den förnybara energin ger ett överskott. Vägen till att
förverkliga visionen är strategiskt arbete, på alla nivåer i samhället, för
minskad klimatpåverkan och energieffektivisering. Redan år 2020 ska
Jönköpings län vara det klimatsmarta länet.
För området transporter finns ett antal etappmål:
• 2030 ska Jönköpings län ha en fordonspark som är oberoende av
fossila bränslen.
• 2020 drivs majoriteten av alla nya bilar och kollektivtrafiken med
fossilfria drivmedel.
• 2020 finns i länet både stora och små biogasanläggningar,
tankställen för biogas och elenergi i varje kommun.
• 2015 har andelen resor som sker med kollektivtrafik eller cykel
ökat med 15 procent och till 2020 med 20 procent jämfört med
2002, detta genom att samhällets aktörer (kommun, stat, länstrafik,
arbetsgivare) tillhandahåller och främjar attraktiva alternativ som
är tillgängliga för alla.
• 2015 ska koldioxidutsläppen från transportsektorn i Jönköpings
län vara minst 10 procent lägre än 2002.
Regionalt trafikförsörjningsprogram
Det regionala trafikförsörjningsprogrammet handlar om hur
kollektivtrafiken ska planeras på bästa sätt. Bra tillgång till kollektivtrafik
har stor betydelse för tillväxt och välfärd. Kollektivtrafiken är viktig för att
vidga arbetsmarknadsregionerna. Jönköpings läns pendlingsmönster nu
http://www.lansstyrelsen.se/Jonkoping/Sv/publikationer/rapporter/2010/Pages/201017.aspx 2017-09-04.
19
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och i framtiden är därför centralt för utvecklingen av framtidens
kollektivtrafikstråk. Det är Länstrafiken i Jönköpings län som ansvarar för
att ta fram det regionala trafikförsörjningsprogrammet.
Syftet med trafikförsörjningsprogrammet är att fastställa mål för den
regionala kollektivtrafiken. Utvärdering och förnyelse av programmet
gjordes 2016.
Kollektivtrafiken ska erbjuda invånarna i Jönköpings län goda
kommunikationer till och från orter inom länet, men också till
angränsande län. Syftet är att underlätta resande till arbete, studier,
offentlig och privat service samt fritid.
Fem centrala målsättningar till 2025:
•
•

•
•
•

Resandemål: 60 procents resandeökning.
Kundnöjdhet: 65 procent (av alla tillfrågade länsinvånare) ska vara
nöjda eller mycket nöjda, 80 procent av resenärerna samt 92
procent av färdtjänst- och sjukresenärerna.
Tillgänglighet för funktionsnedsatta: Fler ska kunna resa med
allmän kollektivtrafik genom tillgänglighetshöjande åtgärder.
Självfinansieringsgrad: Den upphandlade trafiken är
självfinansierad till cirka 50 procent.
Miljö och hållbart samhälle: All kollektivtrafik drivs med
förnyelsebara drivmedel och trafikens totala energiförbrukning/km
minskar med minst 20 procent.

För att nå de mål som beskrivs i programmet krävs en rad strategier:
•

•

•
•

•

Regional tillväxt, kollektivtrafiken utgör ett viktigt instrument för
utökade arbetsmarknadsregioner samt är ett viktigt verktyg för att
transportsystemens miljömässiga hållbarhet utvecklas.
Samhällsplanering, Jönköpings län har trots en hög andel
landsbygdsbefolkning en förhållandevis samlad struktur vilket
möjliggör frekvent kollektivtrafik i de regionala stråk som
beskrivits ovan. Detta innebär bra utbud av resmöjligheter för
flertalet invånare.
En samlad och medveten bebyggelseplanering med rimliga avstånd
till dessa stråk är en förutsättning för en attraktiv kollektivtrafik.
Infrastruktur och roller, flera aktörer är inblandade i
kollektivtrafikens infrastruktur. Länets kommuner, Region
Jönköpings län samt Trafikverket har olika roller och i programmet
beskrivs de förväntningar som finns på de olika aktörernas
agerande.
Principer för trafikeringsupplägg samt nivåindelning,
målsättningen att utveckla de trafikstarka stråken ligger fast med
inriktningen att göra trafikutbudet ”bäst för flest”. Sambandet
mellan restid och pendlingsbenägenhet är klarlagt vilket i sin tur
ger en strävan att snabba upp trafiken där så är möjligt.
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Programmet beskriver fyra olika nivåer på trafikutbud där en
målsättning på turutbud beskrivs för varje nivå. Från högsta nivå 1
som betecknas storregionala stråk via nivå 2 regionala stråk och
nivå 3 stadstrafik till nivå 4 närtrafik.
Tåg- och busstrategi samt hållplatsstrategi
Tåg- och regionbusstrategin är att betrakta som en precisering av
trafikförsörjningsprogrammet med fokus på den regionala trafiken.
Strategin utgår från att höghastighetsjärnvägarna mot Stockholm,
Göteborg och Malmö finns på plats 2035. Baserat på det görs ett
trafikupplägg för 2035 och ett för 2020. Detta arbetssätt, backcasting,
syftar till att säkerställa att alla förändringar på kort sikt går i riktning mot
det långsiktiga målet.
Kollektivtrafikstråken klassificeras dels utifrån stråkens styrka vad gäller
de marknadsmässiga förutsättningarna – utifrån antal resor och
pendlingsunderlag – dels med utgångspunkt i deras betydelse ur ett
regionalt och delregionalt perspektiv – utifrån hur de sammanbinder orter.
Denna klassificering används för att definiera ett regionalt huvudlinjenät.

Figur 30. Karta över regionala knutpunkter för kollektivtrafiken.

För det regionala huvudlinjenätet har trafikupplägget utformats genom att
identifiera ett antal lämpliga knutpunkter, där kollektivtrafiken strålar
samman hel och halv timme. Alla linjer i huvudlinjenätet får timmestrafik,
eller halvtimmestrafik i de starkaste stråken, från tidig morgon till sen
kväll, alla veckans dagar.
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I dokumentet Bytespunkter i Jönköpings län20. anges var och hur
satsningar på den fysiska infrastrukturen, främst i form av bytespunkter
och hållplatser, ska göras för att på bästa sätt främja utvecklingen och
stärka kollektivtrafikens konkurrenskraft. I dokumentet anges bland annat
att:
”I samband med anläggande av strategiska bytespunkter kan
framkomlighetshöjande åtgärder såsom bussgator med
omstigningspunkter, signalprioriteringar och andra åtgärder i den fysiska
miljön vara ett medel för att förbättra för resenärerna.”
Det innebär att åtgärder som syftar till att förbättra framkomligheten för
kollektivtrafiken, utveckla bytespunkter samt åtgärder för att förbättra
tillgänglighet till hållplatser och ökad hållplatsstandard bör prioriteras.
Regional transportplan för Jönköpings län 2014–2025
Den regionala transportplanen för 2014–2025 skulle bland annat
säkerställa tillgänglighet för resor och transporter. Målet om tillgänglighet
balanseras med mål som behandlar säkerhet, miljö och hälsa som motvikt
till de negativa konsekvenser som resor och transporter medför.
Planeringsramen för Jönköpings län för perioden 2014–2025 uppgick till
ca 1,3 miljarder kronor. Drygt 460 miljoner kronor eller 35 procent
avsattes för större väginvesteringar, omkring 360 miljoner kronor eller 28
procent avsattes för samfinansiering av järnvägsinvesteringar i nationell
plan, ungefär 316 miljoner kronor eller 24 procent avsattes för mindre
investeringar och 28 miljoner kronor eller 2 procent avsattes för
driftbidrag till icke-statliga flygplatser. Till medfinansiering av
kollektivtrafikåtgärder, miljö- och trafiksäkerhetsåtgärder längs det
kommunala vägnätet samt enskilda vägar avsattes 144 miljoner kronor
eller 11 procent av planutrymmet. Inom större väginvesteringar ingår en
kraftig satsning på de funktionella transportstråken som en nybyggnation
på riksväg 47 förbi Holsbybrunn, en ny sträckning på riksväg 32
Sunneränga–Marbäck samt en ny sträckning förbi Bor på riksväg 27.
Även återbetalning av ett tidigare genomfört och förskotterat projekt, väg
151 förbi Värnamo, ingår.

Bytespunkter i Jönköpings län, Jönköpings Länstrafik, 2017-05-18. Dokumentet finns
även på webbplatsen https://utveckling.rjl.se/strategier--handlingsplaner/regionaltransportplan---jonkopings-lan-2018-2029/.
20
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Figur 31. Regional tranportplan för Jönköpings län 2014-2025.

Samfinansiering av järnvägsåtgärder i nationell plan innebär att
länsplaneupprättaren bidrar med pengar från den regionala planen till en
satsning i den nationella planen, för Region Jönköpings län innebär det
åtgärder för att höja kapacitet och hastighet samt elektrifiering på viktiga
järnvägsstråk i länet som Y:et (Vaggerydsbanan och järnvägen Halmstad–
Nässjö-Jönköping).
Bland mindre investeringar ingår bland annat åtgärder i form av hållplatser
och pendlarparkeringar för att utveckla kollektivtrafiken och gång- och
cykelvägar längs statliga vägar, mittseparering i befintlig sträckning på de
trafikintensiva stråken och trafiksäkerhetshöjande åtgärder samt mindre
framkomlighetsåtgärder på hela det statliga vägnätet. Även beläggning av
grusvägar och andra insatser på det finmaskiga vägnätet inryms i denna
kategori. Statlig medfinansiering (tidigare kallat bidrag) är satsningar på
den del av vägnätet som inte är statligt. På det kommunala vägnätet ska
pengarna användas till kollektivtrafikåtgärder samt gång- och
cykelåtgärder. Den statliga medfinansieringen till enskilda vägar är en
stöttning för kostsamma investeringar som en enskild vägsamfällighet kan
stå inför, exempelvis byte av uttjänta broar.
Sedan planen antogs har flera investeringar avslutats. Detta har skett i den
takt som kan förväntats och planen har följts väl. De projekt som ligger för
genomförande under övergångsperioden mellan planen för 2014–2025 och
planen för 2018–2029 har kommit långt. De större vägobjekten har
genomförts i en snabbare takt än planerat, exempelvis har förskottering för
väg 151 återbetalats och investering i väg 32 kommer att bli klar tidigare
än planerat.
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Nya planeringsförutsättningar
Hastighetsöversynen
I augusti 2016 lanserade regeringen en inriktning för det fortsatta
trafiksäkerhetsarbetet under namnet ”Nystart för nollvisionen”.
Nollvisionen är grunden för trafiksäkerhetsarbetet och syftar till att ingen
ska dödas eller skadas allvarligt i vägtrafiken. Trafiksäkerhetsarbetet i
Nollvisionens anda innebär att vägar, gator och fordon i högre grad ska
anpassas till människans förutsättningar. Ansvaret för säkerheten delas
mellan dem som utformar och dem som använder vägtransportsystemet.
Satsningen för det fortsatta arbetet handlar om att använda befintliga
resurser och verktyg mer effektivt. Satsningen innehåller inga ytterligare
investeringar.

Figur 32. Den planerade hastighetsöversynen för Jönköpings län, Trafikverket.

Förutom att stärka redan etablerade och fungerande åtgärder och
verksamheter som syftar till att skapa säker trafik, pekas ett par områden
ut där nya insatser bedöms som särskilt viktiga. En av de nya åtgärderna
som genomförs är planerade hastighetssänkningar längs vägar som saknar
mittseparering. Den tidigare standarden om 90 kilometer i timmen sänks
till 80 kilometer i timmen. Hastighetsänkningen bedöms resultera i färre
trafikolyckor med dödlig utgång.
Hastighetssänkningen bedöms omfatta flertalet av länets vägar och får
särskilt stor påverkan på arbetspendlingen genom ökade restider. Förslaget
bedöms visserligen påverka godstransporter, men påverkan bedöms inte
bli lika omfattande som för persontrafiken eftersom den tillåtna
hastigheten för lastbilar redan är 80 kilometer i timmen.
79

I ett större samhällsperspektiv finns det en risk att hastighetsöversynen
ökar skillnaderna mellan stad och land, där utvecklingen koncentreras till
tillväxtnoder och övriga landet kommer längre bort från utvecklingen.
Hastighetssänkningen gör att invånarna upplever att landsbygden kommer
ännu längre bort och att landsbygdens behov ännu en gång inte tas i
beaktan när hastigheten sänks ju längre bort man kommer från de stora
vägarna. Det blir även svårare att skapa sammanhållning i länet när
känslan av närhet stadigt minskar. Att bygga ut alla berörda sträckor så att
hastigheten minst kan behållas är mycket kostsamt och den tilldelade
ramen kommer inte att räcka till det. Åtgärder kan dock bli aktuella och
det är av stor vikt att ha framförhållning i frågan. Under perioden måste
därför en utredning i form av åtgärdsvalsstudier tas fram som visar brister
och behov för framtida åtgärder.
Samfinansiering av mittsepareringsåtgärder från nationell transportplan
Under hösten 20017 aviserade Trafikverket en eventuell möjlighet för den
nationella transportplanen att samfinansera regional transportplan
avseende mittsepareringsåtgärder, för att höja trafiksäkerheten på utsatta
sträckor. Samfinansiering från nationell plan har tidigare inte varit möjligt.

Figur 33. Utbyggnad färgmarkerad efter vägtyp samt trafikmängd för Jönköpings län,
Trafikverket, 2017.
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De vägsträckor som i första hand är aktuella för samfinansiering av
mittsepareringsåtgärder är de som har högst trafikmängd per dag (ÅDT)
och som har en fastställd kostnad, men inte ingår i pågående projekt.
Förutsättningarna är fortfarande mycket oklara, vilket innebär att i denna
plan har antagandet gjorts att prioriterade mittsepareringsobjekt kan
samfinansieras med 1/3 från nationell plan.
Av de sträckor som visas på kartan ovan har två sträckor prioriteras för
samfinansiering från nationell plan:
• Riksväg 27 förbifart Bor - Bredasten – som visas på kartan har
sträckan från E4 längs riksväg 27 förbi samhället Bor en mycket
hög trafikmängd. Åtgärden Förbifart Bor har prioriterats i tidigare
planer, men ombyggnation har ännu inte påbörjats. Projektet som
prioriteras omfattar hela sträckan förbi Bor samhälle och väster ut
mot Bredasten vid E4. Det skapar enhetlighet i stråket och öka
trafiksäkerheten.
• Riksväg 27 Bredaryd - Anderstorp - Även sträckan BredarydAnderstorp prioriteras för samfinansiering. Sträckan har en mycket
hög trafikmängd och har varit föremål för utredning, men inga
åtgärder har påbörjats.
Båda dessa sträckor har en hög trafikmängd och åtgärderna gör att stråket
längs med riksväg 27 får en mer enhetlig standard. Västra Götaland har
planerat en ÅVS på riksväg 27 och denna kommer förlängas över
länsgräns så att hela den delen av stråket tas i beaktande.
Infrastrukturens påverkan på bostadbyggande
Bostäder och transportinfrastruktur är två centrala delar av
samhällsbyggandet. Väg och järnväg skapar förutsättningar för den
kommunala planeringen och för det marknadsdrivna byggandet av
bostäder. Detta ska i sin tur generera en hållbar regional utveckling med
attraktiva livsmiljöer och arbetsplatser. När investeringar i
transportinfrastruktur, trafikering med kollektivtrafik och
bostadsbyggandet samplaneras kan fler ta del av den förbättrade
tillgängligheten. Ju fler som får nytta av den nya infrastrukturen, desto
bättre investering. Intresset för ökat bostadsbyggande är stort från såväl
marknad som från politik i kommuner och nationellt. Intresset bottnar i
bostadsbrist och stor efterfrågan på fördelaktiga lägen att bygga bostäder
på.
Ökad tillgänglighet, i synnerhet med kollektivtrafik, kan göra ett område
mer attraktivt. Det ökar efterfrågan på att exploatera området. Med ökat
exploateringstryck kan också tätheten öka, vilket har flera positiva
effekter. I täta stadsmiljöer är tillgängligheten god och bilinnehavet som
regel lägre än i glesa områden, fler kan resa med kollektivtrafik, med
cykel och till fots. Uppvärmning, sophantering, vatten- och avlopp kan
lösas kostnadseffektivt, och förutsättningarna för kommersiellt utbud av
butiker, restauranger och service är goda. Många kunskapsintensiva
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verksamheter föredrar att lokalisera sig i täta stadsmiljöer med god
tillgänglighet.
Täthet kan även ha negativa effekter. Konkurrensen om marken i täta
miljöer kan tränga ut icke-kommersiella verksamheter, det kan vara sämre
luftkvalitet och svårt att hitta helt tysta områden. En
infrastrukturinvestering och förtätning kan därför även leda till försämrade
förhållanden för bostadsbyggande. Trafikens externa effekter såsom
buller, försämrad luftkvalitet och barriärer kan göra ett område mindre
attraktivt och följaktligen minska möjligheten till exploatering, eller bidra
till att området utnyttjas mindre intensivt. Både de negativa och de
positiva effekterna på bostadsbyggandet kan naturligtvis uppkomma av
samma investering men på skilda platser. Likaså kan ett ökat
bostadsbyggande på en plats motsvara ett uteblivet bostadsbyggande på en
annan plats. Vad som är den faktiska nettoeffekten av en investering i
transportinfrastruktur är därför svårt att bedöma. Att bedöma effekten på
bostadbyggandet kopplat till investeringar i infrastruktur är därför en
utmaning. Sambanden är komplexa, modellerna som används är
resurskrävande och många situationer och platser är unika vilket gör
bedömningen svår.
Att samplanera större åtgärder som har stor påverkan kan därför ge
fördelar. Att se infrastruktur, bostadbyggande och kollektivtrafik som
delar av helheten vid bedömning av potentialen för en åtgärd kan vara en
målsättning, men är i praktiken svårt. Många investeringar, såväl i
infrastruktur som i bostäder, görs i redan helt eller delvis exploaterade
områden, med flera intressen och ägare vilket gör frågan mycket komplex.
Det är dock viktigt att belysa de målkonflikter som kan uppstå för att fatta
väl grundade beslut.
Bostadsförsörjningen i respektive kommun är i första hand kommunernas
ansvar.21 De ansvarar både för att det ska finnas tillräckligt med bostäder
och för planläggningen av mark. Kommuner har ansvar för att skapa
förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att
främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och
genomförs. Staten bidrar till bostadsförsörjning genom analyser,
föreskrifter, vägledningar och administration av statliga stöd och bidrag
genom Boverket och länsstyrelserna. Aktörer med regionalt
utvecklingsansvar22 ska ges möjlighet att yttra sig över kommunernas
planering av bostadsförsörjningen.
Genom Sverigeförhandlingen har förhandling med stationskommunerna
pågått och flera överenskommelser har slutits. Det handlar bland annat om
var stationerna ska placeras på en övergripande nivå och hur många
bostäder som ska byggas i stationernas influensområde. Jönköpings
kommun har tillsammans med Habo-, Mullsjö- och Vaggeryds kommun
21
22

Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar,
I Jönköpings län ligger det regionala utvecklingsansvaret på Region Jönköpings län.

82

åtagit sig att bygga 14 000 bostäder. Tranås kommun har åtagit sig att
bygga 200 - 500 bostäder och Värnamo kommun har åtagit sig att bygga
1 770 bostäder. Detta kan ge en total ökning av antalet bostäder i
Jönköpings län med minst 15 970, enbart kopplats till
höghastighetsjärnvägen.
Utvecklingen av bostadsbeståndet går i en positiv riktning. Denna trend
kan ses i samtliga kommuner, men den är starkast i Jönköpings kommun.
Sammanlagt har flerbostadshus ökat mest, men även flerbostadshus och
specialbostäder ökar.

Figur 34. Förändringar i bostadsbeståndet i Jönköpings län 2015, källa: SCB.

Bostadsproduktion under perioden 2018 - 2029
I samband med framtagandet av Regional transportplan för Jönköpings län
2018-2029 har länets kommuner redovisat det förväntade antalet
tillkommande bostäder och den geografiska fördelningen mellan central
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ort, småorter och landsbygd. Utifrån svaren kan ett antal konstateranden
göras vilka bör beaktas i det fortsatta arbetet med infrastrukturplanering:
-

Över 25 000 nya bostäder förväntas byggas
Samtliga kommuner planerar för nya bostäder
Huvuddelen av nyproduktionen förväntas ske i centralorterna
Störst förväntad bostadsproduktion finns i Jönköping

De nya bostäderna möjliggör en kraftig befolkningsökning i hela länet
vilket innebär att belastningen på transportsystemet kommer att öka. För
att åstadkomma ett hållbart transportsystem borde detta vara en tydlig
signal för fortsatta satsningar på en utbyggd kollektivtrafik.
Då huvuddelen av de nya bostäderna byggs i centralorterna, kommer
troligtvis den största trafikökningen att vara mellan kommunernas
centralorter och till och från regioncentrum. För en god framtida
samplanering mellan infrastruktur, kollektivtrafik och bostadsproduktion
bör det regionala stråktänkandet vara fortsatt grundläggande. Med
utbyggda kollektivtrafikstråk och en kollektivtrafiknära bostadsplanering
finns det mycket goda förutsättningar att skapa ett mer hållbart
transportsystem i Jönköpings län.
Bärighetsklass BK4
Trafikverket fick i oktober 2016 uppdraget av regeringen att ta fram ett
förslag på vilka statliga vägar som skulle vara lämpliga för en ny
bärighetsklass, kallad BK423. Trafikverket har en vision om att upplåta
hela BK1-vägnätet som är godkänt för 64 ton för att i framtiden bli BK4
som är godkänt för 74 ton. De vägar som kan bli aktuella att tillhöra den
nya bärighetsklassen BK4 är vägar där transporter på järnväg eller sjöfart
inte är möjligt och på vägar som redan idag klarar den tyngre vikten. Men
det är viktigt att inte äventyra den önskade överflyttningen av transporter
från väg till järnväg och sjöfart, vilken innebär att klassningen ska
förenkla de transporter som redan görs, men utan att vägtransporterna
ökar.
Den totala längden av det föreslagna vägnätet är på strax under 800 mil för
hela landet, vilket motsvarar cirka 8 procent av det statliga vägnätets totala
längd och i genomsnitt cirka 17 procent av den totala väglängden i de
berörda länen. Den begränsande storleken på det föreslagna vägnätet beror
framförallt på att det finns brister i infrastrukturen, men även risken för
överflyttningseffekter. Det finns dock ett behov av fördjupade analyser av
risken för överflyttning för kritiska sträckor som exkluderats från den nya
klassningen.
Omklassningen av bärighetsklassningen sker stegvis. Jönköpings län var
inte med i den första öppningen av vägar med BK4 klassning, men
förväntas ändå vara bland de första länen med hänsyn till den stora
23

https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/vag/barighetsklass-bk4/ , 2018-01-12,

84

skogsindustri och annan tyngre industri med behov av vägar som klarar
tung last.
Den träförädlande industrin i Jönköpings län består av 340 företag med
cirka 7 700 anställda. De träförädlandeföretagen skapar cirka 4 758
miljonerkronor i förädlingsvärde och omsätter 21 700 miljonerkronor.24
Det finns en stark framtidstro inom skogsnäringen och stora investeringar
görs i Småland. Skogen är en platsbunden resurs, och även om en allt
större andel av befolkningen bor i de större tätorterna så är det i vår
landsbygd skogsråvaran kommer produceras även i framtiden.
För Jönköpings län har den nya bärighetsklassningen en stor påverkan på
skogsindustrins transporter. Det är viktigt att se Sverige som en helhet
och ta hänsyn till var terminaler, godsstråk och andra viktiga noder finns
vid den nya klassningen. Risken är annars att den nya klassningen inte
uppfyller näringslivet transportbehov, att konkurrensen snedvrids och att
den väntade förenklingen uteblir om den första eller sista kilometern
saknas.

24

Träförädlade industrin – branschanalys, Bisnode, 2017.
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Ekonomiska ramar och sam- och medfinansiering
Ekonomiska ramar nationellt och regionalt
Den ekonomiska ramen för trafikslagsövergripande åtgärder i den statliga
transportinfrastrukturen under planeringsperioden 2018–2029 ska uppgå
till 622,5 miljarder kronor och omfattar följande delar:
•

•
•

333,5 miljarder kronor används till utveckling av
transportsystemet, varav 36,6 miljarder avser medel till
länsplanerna,
125 miljarder kronor används till drift, underhåll och
reinvesteringar av statliga järnvägar,
164 miljarder kronor används till drift, underhåll och
reinvesteringar av statliga vägar inklusive bärighet och tjälsäkring
samt statlig medfinansiering till enskilda vägar.

Regeringen föreslår även att planeringsramen för investeringar i vissa vägoch järnvägsobjekt, för de delar där kapitalkostnaden finansieras med
inkomster från trängselskatt eller infrastrukturavgifter, ska uppgå till 52
miljarder kronor för perioden 2018–2029.
Den preliminära planeringsramen för den regionala transportplanen för
Jönköpings län för åren 2018–2029 är 1 378 miljoner kronor, vilket ger i
snitt ungefär 114 miljoner kronor per år.

Fördelning av medel i infrastrukturpropositionen
Utveckling av transportsystemet,
exl. Länsplaner
Samtliga länsplaner

Drift och underhåll - Järnväg

Drift och underhåll inkl. bärighet,
tjälsäkring och enskilda vägar- väg

Figur 35. Föredelning av medel i infrastrukturpropositionen.
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Principer för sam- och medfinansiering i statlig infrastruktur
Samfinansiering innebär att den regionala och nationella planen samverkar
i att finansiera ett projekt. Medfinansiering innebär att kommuner,
regioner eller privata organisationer och företag finansierar investeringar i
statlig infrastruktur. Regeringen anser att volymen av åtgärder i nationell
plan samt regionala planer kan utökas genom att den statliga satsningen
kombineras med finansiering från andra intressenter. Trafikverket är ålagt
att pröva möjligheten att få medfinansiering till varje planerat objekt som
föreslås. All sam- och medfinansiering ska utgå från bidragsgivarnas
nytta.
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Förslag till åtgärder 2018–2029
Ambitionen i arbetet är att de åtgärder och åtgärdskategorier som lyfts
fram ska ha en tydlig koppling till hållbar utveckling och tillväxt.
Prioriteringen av åtgärder bygger på de planeringsförutsättningar som har
beskrivits tidigare och följer nedanstående principer:
•
•
•
•

Åtgärder som beskrevs i planen 2014–2025 ska genomföras,
Länet ska ha en utvecklad och hållbar tågtrafik genom satsningar
på järnväg,
Utveckla funktionella stråk genom fokus på trafiksäkerhet och
framkomlighet,
Satsningar för att uppnå långsiktigt hållbara resor genom fokus på
gång- och cykelvägar samt kollektivtrafik.

Planen delas in i tre olika tidsintervaller: år 1–3, år 4–6 och år 7–12. Enligt
planeringssystemet ska identifierade brister beskrivas för åren 7–12, dessa
kommer sedan att analyseras i åtgärdsvalsstudier. Detta innebär dock
ingen strikt låsning till angivna år utan beskrivningen avser projektens
mognadsgrad. Åtgärdsvalsstudierna mynnar ofta ut i en rad olika
åtgärdsförslag. De kan vara både stora eller små och de kan vara sådana
som kan genomföras i närtid eller de som kräver mer planering.
För investeringar med en uppskattad kostnad överstigande 25 miljoner
kronor skall planen innehålla en mer detaljerad beskrivning av åtgärden.
För åtgärder där investeringskostnaden understiger 25 miljoner kronor
görs inga detaljerade beskrivningar av planerade investeringar. Istället
görs en beskrivning av kriterier för val av åtgärder. Planen innehåller dock
inga kompletta åtgärdslistor utan endast de åtgärder som är planerade att
genomföras i början av planperioden. I övrigt anges identifierade brister
där exempelvis åtgärdsvalsstudier ska genomföras. Dessa initieras av
Trafikverket allt eftersom åtgärderna genomförs.
Det bör noteras att objekt som ligger år 7–12 ses mer som en beteckning
på planeringslägen än en prognos för ett genomförande.

Planeringsram
Planeringsramen för perioden 2018–2019 uppgår till 1 378 miljoner
kronor för åtgärder i Jönköpings län. Det är en ökning med 65 miljoner
jämfört med den förra planperioden. Pengarna är enligt direktiv fördelade
mellan åren vilket innebär en något större årlig tilldelning i slutet av
planperioden. Åtgärderna delas upp i ett antal kategorier. Fördelningen
framgår av diagrammet nedan.
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Figur 36. Åtgärder i den regionala transortplanen för perioden 2018-2019.

Sam- och medfinansiering i nationell plan
Erfarenheterna från arbetet med tidigare planperioder25 och det tydliga
behovet av investeringar på länets järnvägsnät har gjort frågan om samoch medfinansiering aktuell. För att nå målen i det regionala
trafikförsörjningsprogrammet för Jönköpings län krävs en standardhöjning
på länets järnvägar. Den direkta nyttan med dessa investeringar är till del
regional, men de har även en positiv påverkan på nationell robusthet i
systemet. Det finns därmed en logik att använda medel från den regionala
transportplanen till att samfinansiera järnvägsinvesteringar i den nationella
planen. De högst prioriterade järnvägstråken för denna planeringsperiod är
Jönköpingsbanan och Y:et.

Medfinansiering av korsningsåtgärder i vägnätet med mera
Huvudinriktning för planering av korsningsåtgärder är att väl kända
trafiksäkerhetsproblem på landsbygdsvägar, i en miljö utan
exploateringsintressen, ska finansieras av den regionala planen.
Om ett vänstersvängfält eller en ny anslutning behöver byggas för att
möjliggöra en exploatering, till exempel i form av bostads- eller
industriområde, bör kommunal medfinansiering eftersträvas. Den som har
störst nytta eller vinst av en åtgärd betalar också mest, vilket får avgöras i
det enskilda fallet.
Om det handlar om att lösa ett befintligt trafiksäkerhetsproblem och
samtidigt möjliggöra en kommunal exploatering kan en 50/50-fördelning
vara utgångspunkten. I andra fall kan en trepartslösning sökas där aktuellt
25

Planperioden 2010–2021 och 2014-2025.
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företag, kommunen och staten (via den regionala transportplanen) vardera
bekostar 33 procent. Staten, genom Trafikverket, tecknar dock endast avtal
med berörd kommun. Om det handlar om en helt ny exploatering i ett läge
utan lämplig angöring bör planerad anslutning betraktas som en
exploateringsåtgärd som till fullo bör finansieras av berörd
kommun/exploatör.

Medfinansiering av gång- och cykelvägar
Att fler väljer att cykla till arbete och studier och i mindre utsträckning gör
korta resor med bil, förutsätter bra gång- och cykelvägar. Behoven och
önskemålen att förbättra och bygga ut gång- och cykelstråk är stora. För
bättre sammanhängande cykelinfrastruktur och fler satsningar på gångoch cykelvägar bör en samplanering och finansiering med berörd kommun
eftersträvas. Behovet av samplanering är i första hand lokalt koncentrerat
till tätorterna och deras närområde där det finns både kommunala och
statliga vägar. I planen finns medel avsatta till gång- och cykelvägar
främst för säker cykling för studie- och arbetspendling. För åtgärder på det
kommunala väg- och gatunätet kan berörd kommun få statlig
medfinansiering med 50 procent.
När behovet av ny gång- och cykelväg ska bedömas, måste potentialen till
ökad cykling vara en tungt vägande faktor. Under 2017 färdigställdes
utredningen av potentialen för regionala cykelstråk längs det statliga
vägnätet, vilket utgör grunden för det fortsatta arbetet. Huvudinriktning
för planering av gång- och cykelvägar längs statliga vägar är 50/50finansiering, det vill säga berörd kommun bidrar med 50 procent av
kostnaden. Utgångspunkten är denna princip, men i det enskilda fallet tas
det upp om fördelningen av nyttan är sådan att avsteg ska göras.
För gång- och cykelvägar längs vägar med låga trafikvolymer och för
gång- och cykelväg som byggs huvudsakligen för turistiska motiv till
exempel till badplatser, förutsätts en högre medfinansiering,
utgångspunkten är att kommunen finansierar två tredjedelar av kostnaden.
Vid större ombyggnader av länets vägar till mötesfri landsväg eller dylikt,
är utgångspunkten att projektet även ska tillgodose gång- och
cykelbehovet och finansieringen av detta, det vill säga via den regionalaeller nationella transportplanen.

Järnväg – Samfinansiering nationell plan
Totalt 520 miljoner kronor
Åtgärdsbehoven för att upprusta länets järnvägar till en fullgod standard är
mycket stora. I planerna för perioden 2014–2025 inrymdes åtgärder i en
första etapp på Jönköpingsbanan och Y:et. De fortsatta etapperna för att
utveckla länets järnvägar finansieras i huvudsak genom nationell plan. I
den regionala planen avsätts dock betydande belopp för samfinansiering
vilket innebär att ytterligare medel tillförs vilket möjliggör en snabbare,
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kraftfullare och mer heltäckande upprustning av länets järnvägar än vad
som annars hade varit möjligt.
De åtgärder som prioriteras för samfinansiering under planperioden 2018–
2029 är följande:
•
•

Värnamo–Vaggeryd–Nässjö/Jönköping: elektrifiering, ökad
kapacitet och höjd hastighet.
Åtgärder för hållbar tågtrafik på regionala banor.

I Trafikverkets förslag till nationell plan finns elektrifiering av Värnamo–
Vaggeryd–Nässjö/Jönköping med för genomförande under senare delen av
planperioden. Region Jönköpings län ser dock att åtgärden bör genomföras
tidigare och att den tidsmässigt bör samordnas med Länstrafikens inköp av
nya fordon. En snabb elektrifiering av banan möjliggör en ny och enhetlig
flotta av eldrivna tåg, men om investeringarna inte samordnas uteblir
nyttorna. En god och kontinuerlig dialog mellan Region Jönköpings län
(inklusive Jönköpings länstrafik), Trafikverket och berörda kommuner är
därför av stor vikt för att säkerställa att åtgärden genomförs effektivt och
snabbt så att investeringarnas nyttor inte uteblir. En mer detaljerad
beskrivning av åtgärden på sträckan Värnamo–Vaggeryd–
Nässjö/Jönköping finns i bilaga 1.
Åtgärder för hållbar tågtrafik på regionala banor innebär ett paket av
åtgärder med sikte på att alla regionala banor som trafikeras ska vara
elektrifierade och hålla en god standard. Detta bland annat för att
möjliggöra Länstrafikens vision om en enhetlig fordonsflotta bestående av
eldrivna regionaltåg. Främst ska medlen användas till åtgärder som
bedöms att de inte kan komma att prioriteras och finansieras full ut i
nationell plan, och åtgärderna bör ha tydlig bäring på det långsiktiga målet
att alla regionala banor ska elektrifieras. I vilken ordningsföljd de
regionala banorna elektrifieras måste till stor del styras av banornas
nuvarande standard, eftersom många sträckor kräver omfattande
upprustning innan en elektrifiering är meningsfull.
En preliminär bedömning är att en lämplig ordning för elektrifiering är:
- Eksjö-Nässjö
- Nässjö-Vetlanda
- Värnamo-Halmstad (kräver samordning med åtgärder i Hallands
län)
Att nå detta mål kräver kraftfulla reinvesteringar och underhållsåtgärder
för att avhjälpa den låga standard, och det eftersatta underhållet på
banorna. För att åstadkomma en hållbar tågtrafik på länets regionala banor
krävs fortsatt planering och ett nära samarbete mellan Region Jönköpings
län, Trafikverket och berörda kommuner.
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Större väginvesteringar
Total 318 miljoner kronor
Till större åtgärder räknas objekt som har en investeringskostnad som
överstiger 25 miljoner kronor. Huvudprincipen är att större
investeringsobjekt ska föreslås efter en analys enligt den så kallade
fyrstegsprincipen, där åtgärder i samtliga steg ska utredas och valda
åtgärder genomförs i paket inom ramen för objekten. Stora objekt kan vara
motiverade av skäl som till exempel: att eliminera stora hinder längs
viktiga stråk eller då störningarna av trafiken är mycket omfattande, till
exempel i form av besvärliga genomfarter i tätbebyggt område.
Större investeringsobjekt kännetecknas av mycket långa planeringstider, i
vissa fall uppåt tio år. Inte minst med tanke på den arbetsinsats som
fordras måste planläggningsarbetet koncentreras till ett begränsat antal
investeringsprojekt. Fastställda arbetsplaner har begränsad giltighetstid,
det vill säga de måste genomföras inom en viss tid. Att avbryta en långt
gången planering kan därför få stora konsekvenser. Det blir stora
omställningsproblem och omfattande kapitalförstöring.
Utgångspunkt för prioritering av större objekt:
•
•
•

Pågående objekt eller objekt som finns med i nu gällande plan ska
fullföljas.
Investeringar görs i funktionella stråk.
Samordning ska ske med andra åtgärder.

För de större investeringarna tar Trafikverket fram ett omfattande
underlagsmaterial i form av så kallade samhällsekonomiska bedömningar.
I plandokumentet redovisas en kortversion av den samhällsekonomiska
bedömningen för respektive stort investeringsobjekt. Det fullständiga
materialet finns att läsa på Trafikverkets hemsida26.
De större väginvesteringar som prioriteras inom den regionala
transportplanen för 2018–2029 är:
•
•
•
•
•

Riksväg 32 Sunneränga–Marbäck
Riksväg 32 Traneryd–Tranås S
Riksväg 27 förbi Bor-Bredasten
Riksväg 27 Bredaryd-Anderstorp
Väg 842 förbi Tenhult.

Riksväg 32 Sunneränga–Marbäck är i slutskedet av genomförandet och
objektet riksväg 32 Traneryd–Tranås S som innebär mittseparering i
befintlig sträckning planeras genomföras i närtid. Riksväg 27 förbi Bor
inrymdes delvis i den regionala planen 2014–2025, objektet har förlängts
vilket innebär att projektet sträcker sig från Bredasten vid E4 och förbi
www.trafikverket.se/Foretag/Planera-och-utreda/Planer-och-beslutsunderlag/
Samhallsekonomiskt-beslutsunderlag/
26
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Bor samhälle. Med anledning av förslaget i nationell transportplan att
samfinansiera mittsepareringsobjekt i regional plan tillkommer objektet på
riksväg 27 Bredaryd-Anderstorp. För objektet väg 842 förbi Tenhult finns
stora vinster i samplanering med en ny järnvägssträckning Byarum–
Tenhult.
Gång- och cykelåtgärder
Totalt 240 miljoner kronor under perioden
Gång- och cykelåtgärder längs statliga vägar
120 miljoner kronor avsätts för utbyggnad av gång- och cykelvägar längs
det statliga vägnätet, medlen fördelas med en tyngdpunkt under planens
första år. Medlen ska fördelas jämnt mellan regionala cykelstråk och
lokala behov av förbättrad cykelinfrastruktur.
Medel ska användas till åtgärder som möjliggör att fler väljer att cykla till
arbete, studier och fritidsaktiviteter. Potentialen för ökat cyklande finns
främst lokalt, men även i längre stråk. Inte minst har det ökade
användandet av elcyklar tydliggjort behovet av att planera för längre
regionala och kommungränsöverskridande cykelstråk.
De längre regionala cykelstråk som bedöms ha störst potential beskrivs i
avsnittet ”Gång- och cykelvägar”. För genomförandet av dessa regionala
cykelstråk kommer Trafikverket att genomföra åtgärdsvalsstudier.
För att tillvara ta potentialen för ett ökat cyklande lokalt krävs en nära
dialog mellan berörd kommun och Trafikverket. I planen anges inga
specifika lokala gång- och cykelåtgärder, utan dessa planeras av
Trafikverket och berörd kommun i samråd med Region Jönköpings län
enligt den årliga planeringscykel som beskrivs i avsnittet ”Genomförande
och uppföljning”.
Statlig medfinansiering för gång- och cykelåtgärder på kommunalt
vägnät
120 miljoner kronor avsätts för statlig medfinansiering för gång- och
cykelåtgärder längs kommunala gator.
Normalt medges femtioprocentiga bidrag till kommunerna för miljö- och
trafiksäkerhetsåtgärder, vilket ofta innebär satsningar på gång- och
cykelvägar inom tätbebyggt område. Med utgångspunkt från denna princip
görs en bedömning i varje enskilt fall om fördelningen av nyttan är sådan
att avsteg från principen ska göras. Detta med anledning av den kraftigt
ökade budgeten, vilken kan ge en snedvridning av medel med anledning
av kommunernas olika ekonomiska förutsättningar. Fördelningen av
medel måste även vara geografiskt balanserad. Pengarna fördelas årligen
av Trafikverket till kommunerna.
För gång- och cykelvägar är målet är att möjliggöra säker cykling för så
många som möjligt. Trafiksäkerhetsaspekten och potentiellt antal cyklande
är två viktiga parametrar.
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Trafiksäkerhet och framkomlighet
127 miljoner kronor avsätts för åtgärdsområdet Trafiksäkerhet och
framkomlighet och omfattar åtgärder med en investeringskostnad
understigande 25 miljoner kronor. Många av de åtgärder som beskrivs i
denna kategori kan resulterar i åtgärder som kostar mer än 25 miljoner
kronor och därmed betecknas som större väginvesteringar. Det finns där
med en tydlig koppling mellan dessa två kategorier av åtgärder. Åtgärder
relaterade till den pågående hastighetsöversynen ska övervägas i första
hand. Åtgärdsområdet trafiksäkerhet och framkomlighet innehåller
åtgärder i kategorierna:
Mittseparering, övriga trafiksäkerhetsåtgärder samt
framkomlighetsåtgärder.
Trafiksäkerhetsåtgärderna syftar till att minska antalet döda och svårt
skadade i trafiken. I första hand ska mötesseparering och
sidoområdesåtgärder prioriteras. En mindre del av ramen kan användas för
korsningsåtgärder och övriga trafiksäkerhetsåtgärder. Åtgärderna som
genomförs inom området för trafiksäkerhetsåtgärder ger i första hand
positiva effekter för trafiksäkerheten i länet. Genom en kraftfull satsning
på mittseparering av framför allt de mest trafikerade stråken möjliggörs
även en skyltad hastighet på 100 km/h enligt det nya hastighetssystemet.
Detta är även ett viktigt steg för att skapa funktionella stråk med hög
tillgänglighet och framkomlighet.
Mittseparering
Mittseparering av befintliga vägar är en åtgärd som höjer
trafiksäkerhetsstandarden och tillgängligheten då skyltad hastighet oftast
är högre än på motsvarande vägar utan mittseparering. Ett riktvärde för när
åtgärden är motiverad, är på stråk med trafikmängder över 4 000 fordon
per dygn.
Prioritet ges till åtgärder längs de funktionella stråken där trafikmängden
är störst. För att få ett så kostnadseffektivt genomförande som möjligt
eftersträvas en samordning med beläggningsåtgärder för dessa projekt.
Prioriteringsordningen styrs därmed till stor del av beläggningsbehovet på
olika sträckor. För vissa stråk kan åtgärdsvalsstudier behöva genomföras
för att tar reda på vilka sträckor som kan åtgärdas inom ramen för dessa
åtgärdsområden och vilka sträckor som kräver mer kostsamma åtgärder.
Aktuella stråk är riksvägarna 27, 30, 31 och 32.
Övriga trafiksäkerhetsåtgärder
Trafiksäkerhetsåtgärder omfattar förutom mittseparering bland annat
sidoområdesåtgärder samt korsningsåtgärder och andra punktinsatser på
hela det regionala vägnätet. För övriga trafiksäkerhetsåtgärder anges inga
specifika objekt utan dessa planeras av Trafikverket och berörd kommun i
samråd med regionförbundet enligt den årliga planeringscykel som
beskrivs i avsnittet ”Genomförande och Uppföljning”.
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Framkomlighetsåtgärder
Framkomlighetsåtgärder syftar till att på olika sätt förbättra
tillgängligheten i transportsystemet, framför allt på det vägnät som inte
utgörs av de funktionella stråken. Ramen kan även användas för breddning
av smala vägar i samband med att bärighetsåtgärder som ingår i den
nationella planen genomförs, samt för åtgärder som underlättar
näringslivets transporter eller andra mindre tillgänglighetsförbättringar på
det finmaskiga vägnätet.
Kollektivtrafikåtgärder
Totalt 120 miljoner kronor under perioden
Kollektivtrafikåtgärder längs statliga vägar
60 miljoner kronor, eller cirka 5 miljoner kronor per år, avsätts för
utbyggnad av kollektivtrafikanläggningar längs det statliga vägnätet. De
kollektivtrafikåtgärder som genomförs ska kopplas till Länstrafikens
hållplatsstrategi och dokumentet bytespunkter i Jönköpings län27.
I planen anges inga specifika åtgärder för kollektivtrafik utan dessa
planeras av Trafikverket och berörd kommun i samråd med Region
Jönköpings län enligt den årliga planeringscykel som beskrivs i avsnittet
”Genomförande och uppföljning”. Prioritering av medel utgår från
dokumentet Bytespunkter i Jönköpings län, men ytterligar utredningar kan
krävas utöver dokumentet.
Statlig medfinansiering för kollektivtrafikåtgärder på kommunalt vägnät
Totalt avsätts 60 miljoner kronor under perioden.
Normalt medges femtioprocentiga bidrag till kommunerna för åtgärder för
kollektivtrafik. Pengarna fördelas årligen av Trafikverket till
kommunerna. Fördelning av medel för kollektivtrafikåtgärder sker i dialog
med Länstrafiken och kopplingen till deras planer och strategier ska vara
vägledande. Prioritering av medel utgår från dokumentet Bytespunkter i
Jönköpings län som även beskrivs ovan, men ytterligare utredningar kan
krävas utöver dokumentet.

Bidrag
Totalt 53 miljoner kronor, eller cirka 4,4 miljoner kronor per år
Bidrag fördelas på två kategorier: driftbidrag till icke statliga flygplatser
och investeringsbidrag till enskilda vägar.
Driftbidrag till icke statliga flygplatser
28 miljoner kronor, cirka 2,3 miljoner kronor per år
I mars 2012 beslutade regeringen om fördelning av driftbidrag till icke
statliga flygplatser.28 Beslutet innebar att de ekonomiska ramarna för
Bytespunkter i Jönköpings län, Jönköpings Länstrafik, 2017-05-18. Dokumentet
beskrivs även på sidan 56.
28
Dnr N2011/3754/TE, N2012/1670/TE.
27
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länsplanerna för perioden fram till 2021 i berörda län utökades. För
Jönköpings län innebar detta cirka 2,3 miljoner kronor per år. Beslutet
klargjorde att ”de medel som tillförs berörda län kan användas för drift till
ickestatliga flygplatser eller till andra åtgärder i det regionala
trafiksystemet”. I direktivet för åtgärdsplaneringen 2018–2029 finns inga
riktlinjer för driftbidrag utan det står varje län fritt hur denna fråga skall
hanteras. I planen behålls driftbidraget för hela planperioden på samma
nivå som tidigare.
Enskilda vägar
Totalt avsätts 25 miljoner kronor under perioden
Medel avsätts även för investeringar på det enskilda vägnätet. I
normalfallet utgör bidragsdelen 70 procent av kostnaden. Fördelningen
sker utifrån av Trafikverket inventerade behov, exempelvis
broförbättringar som en mindre vägförening inte kan bära kostnaden för
själv.
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Genomförande och uppföljning
Ansvaret för att genomföra åtgärderna i den regionala transportplanen
åligger Trafikverket. Genom den årliga statsbudgetprocessen tilldelas
Trafikverket pengar bland annat för genomförandet av transportplanerna.
Den regionala transportplanen för Jönköpings län är styrande för hur dessa
pengar satsas i Jönköpings län.
För att möjliggöra ett rationellt och effektivt genomförande av planen är
det viktigt med en bra dialog mellan Trafikverket, länets kommuner,
Region Jönköpings län och andra berörda intressenter. Det är många
faktorer som påverkar genomförandet av planerna. Förutom den årliga
tilldelningen av pengar spelar den fysiska planeringen stor roll. Om den
fysiska planeringen försenas genom exempelvis överklaganden, är det
viktigt att det finns en flexibilitet i planeringen så att andra åtgärder kan
genomföras istället. Likaså är det viktigt att hela tiden försöka hitta
synergieffekter med andra åtgärder i transportsystemet. Exempelvis finns
det stora samordningsvinster mellan beläggningsarbeten och
mittseparering i befintlig sträckning.
Av denna anledning är planen strukturerad på ett sätt som medger en
succesiv specificering av åtgärderna och justeringar mellan enskilda år.
Detta sker inom ramen för Trafikverkets årliga verksamhetsplanering, där
även tilldelningen av medel sker. För att strukturerar detta arbete har
Trafikverket tagit fram en modell för den årliga verksamhetsplaneringen.

Figur 37. Årshjul för Trafikverkets verksamhetplanering.

Modellen innebär att i början av året inleder Trafikverket diskussionen om
kommande år med framför allt kommuner och Region. När de ekonomiska
förutsättningarna klarnar och läget i den fysiska planeringen blir känt kan
parterna bli överens om förslaget till åtgärder för kommande år,
verksamhetsplanen innehåller även en utblick för efterföljande år. När
verksamhetsåret är slut görs en uppföljning av genomförda åtgärder som
stäms av mot planen och bildar underlag inför kommande år.
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Bilagor
Bilaga 1. Åtgärder i Nationell plan
Den 31 september 2017 offentliggjorde Trafikverket förslaget till den
nationella planen för transportsystemet 2018-2019. Planen omfattar
åtgärder för att underhålla statlig infrastruktur och utveckla statliga vägar
och järnvägar samt sjöfart och luftfart. Det är åtgärder som enligt
Trafikverket ska bidra till att skapa ett effektivt och hållbart
transportsystem i dag och för framtiden, och förbättra möjligheterna för
individer och företag att möta dagens och morgondagens utmaningar.
De regionala tillväxtmotorerna i tillväxtområdena har stor betydelse för
sin omgivning, där ett ömsesidigt utbyte mellan stad och omland är
centralt för utvecklingen. Kollektivtrafikens utveckling har haft en
nyckelroll för tillväxten och det finns behov av att utvidga
arbetsmarknadsregionerna genom utvecklade resmöjligheter och kortare
restider mellan de regionala tillväxtområdena.
Sett till arbetsmarknadsregioner så finns det relativt stora skillnader i södra
Sverige. I de glesa strukturerna återfinns flera namnkunniga och globalt
konkurrenskraftiga företag, som har utmaningar avseende
kompetensutveckling och matchningar på arbetsmarknaden. Det är därför
viktigt att det går att arbetspendla med kollektivtrafik på väg och järnväg
även i områden som är relativt glest befolkade.
De areella näringarna har en stor betydelse för regionens utveckling. De
småländska skogarna är det starkaste producerande skogsområdet i
Sverige med drygt 20–25 procent av rikets skogstillväxt.
Södra Sverige omfattar Blekinge län, Jönköpings län, Kalmar län,
Kronobergs län och Skåne län. För dessa har fem viktiga stråk
identifierats:
•
•

•

•
•

Västkuststråket: Ystad/Trelleborg–Malmö–Hallands
länsgräns/Båstad (Göteborg)
Stråket mot Mellansverige: (Köpenhamn, Danmark)–
Malmö/Helsingborg– Jönköping/Nässjö–Östergötlands
länsgräns/Boxholm–(Stockholm)
Sydöstra kuststråket: Malmö–Kristianstad–Karlskrona–Kalmar–
Östergötlands länsgräns/Hultsfred/Bjärka–Säby–
(Linköping/Norrköping)
Södra tvärstråket: (Halmstad/Göteborg)– Hallands/Västra
Götalands länsgräns–Växjö–Kalmar/Karlskrona
Norra tvärstråket: (Göteborg/Mariestad)– Västra Götalands
länsgräns/Falköping–Jönköping–Nässjö–Västervik
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Figur 1. Förslag till åtgärder i södra Sverige, Trafikverket.
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Trimnings- och miljöåtgärder
De åtgärder som redovisas nedan är de som planeras för genomförande
under planperiodens första halva. De kan dock komma att förskjutas i tid
om prioriteringarna ändras. Förslagen som avser Jönköpings län listas
nedan.
#
F
H
J

Trimnings- och miljöåtgärder, i Jönköpings län

Sävsjö station, tillgänglighetsanpassning
Mellanblocksignal Alvesta-Rydaholm
Forserum, planskild plattformsförbindelse

Namngivna investeringar under planperioden
Sammanfattningsvis innebär förslagen ett antal större förbättringar av
vägar och järnvägar. I Jönköpings län ingår bland annat upprustning och
elektrifiering av järnvägen mellan Jönköping-Nässjö och Värnamo (Y:et).
Dessutom sker att stort antal förbättringar av mindre karaktär.
Nedan listas de investeringar som planeras under planperioden 2018-2019
för Jönköpings län.
#
21
22
23
24
26
35
36
37
40

Namngivna investeringar under planperioden, i Jönköping
län

Riksväg 40 Nässjö-Eksjö
Järnvägen Falköping–Sandhem–Nässjö,
hastighetsanpassning 160 km/tim och ökad kapacitet
Riksväg 40 förbi Eksjö
Riksväg 26 Månseryd–Mullsjö (pågående)
Järnvägen Värnamo–Jönköping/Nässjö, elektrifiering och
höjd hastighet (Y:et)
E4, trafikplats Ljungarum, genomgående körfält
Riksväg 26 Hedentorp–Månseryd
E4 genom Jönköping, additionskörfält
Riksväg 26 Mullsjö–Slättäng

Investeringar som pågår 2018
Riksväg 26, Månseryd–Mullsjö

Ombyggnation av vägen pågår under 2018. Syftet är att förbättra
trafiksäkerheten och framkomligheten för alla trafikantgrupper längs den
aktuella sträckan. Vägen är en viktig förbindelseväg som sträcker sig från
Halmstad via Jönköping till Kristinehamn. Sträckan är en del av en viktig
pendlingsväg mellan Mullsjö/sydöstra Skaraborg och Jönköping.
Ombyggnationen görs eftersom olycksrisken längs sträckan är stor och
framkomligheten dålig i högtrafik. Sträckan är även särskilt drabbad av
viltolyckor. Vägen får en ny sträckning och blir mötesfri motortrafikled
med omväxlande ett respektive två körfält, hastigheten kan höjas till 100
kilometer per timme. Viltstängsel och viltpassager ingår i objektet. Den
gamla vägen blir kvar som lokalväg.
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Investeringar som föreslås för byggstart 2018-2020
Falköping–Sandhem–Nässjö, hastighetsanpassning 160
kilometer/timme och ökad kapacitet

Investeringar planeras på Jönköpingsbanan som är en enkelspårig järnväg
som går mellan Skövde och Nässjö via Jönköping. Banan har täta
mötesstationer (totalt nio stycken på sträckan Sandhem–Nässjö) och en
relativt högt kapacitetsutnyttjande. Samtidigt har den inte fullt så
konkurrenskraftiga restider som skulle vara möjligt.
Syftet med investeringen i samtidig infart på nio befintliga mötesstationer
innebär att öka möjligheten att köra fler tåg och minska
störningskänsligheten, samt möjliggöra för kortare restider eftersom
hastigheten kan höjas till 160 kilometer per timme och ge snabbare
tågmöten. Samtidig infart innebär att tågen kan köra in på stationen
samtidigt och därigenom slippa vänta på att det andra tåget ska komma in
på stationen och lämna utfarten fri.
Investeringar som föreslås för förberedelse för byggstart 2021-2023
Riksväg 40, Nässjö–Eksjö

Riksväg 40 sträcker sig mellan Göteborg och Västervik och är en viktig
väst-östlig förbindelse. Den binder samman E6 och E4 med E22. Vägen
rekommenderas för transporter med farligt gods. Vägen är smal och har
dålig plan- och profilstandard. Vintertid medför den branta backen vid
Tannarp problem med framkomligheten för framför allt tung trafik.
Syftet med investeringen är att förbättra trafiksäkerheten och
framkomligheten på den sträckan. Vägen byggs om till mötesfri väg med
mestadels omväxlande ett respektive två körfält. Totalt är det 14,1
kilometer, varav 8,8 kilometer utgör breddning av befintlig väg och 5,3
kilometer utbyggnad i ny sträckning, till stor del nära befintlig väg. Detta
möjliggör en hastighet om 100 kilometer per timme.
Längs sträckningen byggs även en belagd gång- och cykelväg, delvis som
separat gång- och cykelväg, delvis i kombination med lokalvägar.
Namngivna investeringar som föreslås förberedas för byggstart senare
under planperioden (efter 2023)
E4, Genom Jönköping, additionskörfält

E4 och riksväg 40 är mycket viktiga vägar som förbinder de tre
storstadsområdena i Sverige. Genom Jönköping har vägarna även en viktig
regional och lokal funktion. Förutom den stora volymen av långväga trafik
har den 9 kilometer långa sträckan Råslätt–Huskvarna S sju trafikplatser.
Den lokala trafiken är omfattande det ger många störningar och stopp i
trafiken.
Syftet med investeringen är att öka kapaciteten och framkomligheten samt
att minska risken för incidenter och stopp i trafiken. Byggnationen avser
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additionskörfält i båda riktningarna mellan trafikplatserna Ryhov och A6,
Ekhagen och Österängen samt mellan Österängen och Huskvarna södra,
totalt 4 kilometer i varje riktning. Delvis används befintlig vägbana men
breddning kommer också att krävas. Ny järnvägsbro behövs mellan
Ekhagen och Österängen.
Riksväg 40, Förbi Eksjö
Väg 40 går genom Eksjö tätort, detta skapar en intressekonflikt mellan
framkomlighet för genomfartstrafiken och trafiksäkerhet, trygghet och
boendemiljö för invånarna i Eksjö. På sträckan finns fyra
cirkulationsplatser, en trafiksignal och en plankorsning med järnvägen.
Syftet med investeringen är att öka framkomligheten för
genomfartstrafiken samt förbättra miljön i Eksjö. En ny väg byggs söder
om Eksjö tätort. Vägen byggs med omväxlande ett respektive två körfält,
det möjliggör en hastighet om 100 kilometer per timme.
Riksväg 26, Mullsjö–Slättäng
Riksväg 26 är en viktig förbindelseväg som sträcker sig från Halmstad till
Mora via Jönköping och Kristinehamn och korsas av väg 47 är en viktig
förbindelse mellan Jönköping och Trollhättan. Vägen utgör även en viktig
pendlingsväg mellan sydöstra Skaraborg, Mullsjö och Jönköping. Vägen
är smal och har brister i profilstandard. Dessutom finns ett stort antal
korsningar och anslutningar. Olycksrisken är stor och framkomligheten
låg i högtrafik.
Syftet med investeringen är att förbättra framkomligheten och öka
säkerheten längs sträckan. Vägen byggs om till mötesfri väg med
omväxlande ett respektive två körfält. Genom Broholm (1,5 kilometer)
genomförs mindre trafiksäkerhetsåtgärder. Ombyggnationen gör det
möjligt med en hastighet på 100 kilometer per timme.
Viltstyrningsåtgärder genomförs på hela sträckan. En gång- och cykelbana
byggs mellan norra infarten till Mullsjö och Broholm.
E4, trafikplats Ljungarum, genomgående körfält
Vägen har kapacitetsproblem med delvis långa köer som följd. E4 har en
låg standard genom trafikplatsen, med bland annat enbart ett körfält per
riktning, en tvär kurva vid påfarten mot riksväg 40 och väjningsplikt på
rampen från centrum mot E4.
Syftet med investeringen är att öka kapaciteten och framkomligheten samt
minska risken för incidenter och stopp i trafiken. Ombyggnationen innebär
att E4 görs genomgående i trafikplatsen och nya på- och avfartsramper
byggs från E4 till befintlig del av trafikplatsen. Ramper i befintlig
trafikplats kompletteras och justeras. I ombyggnationen ingår
additionskörfält på sträckan mellan trafikplats Ljungarum och trafikplats
Ryhov.
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Värnamo–Jönköping/Nässjö, elektrifiering och höjd hastighet
Järnvägen är i dag enkelspårig och oelektrifierad. Restiderna i stråket
Jönköping–Vaggeryd–Värnamo är inte konkurrenskraftiga och påverkar
näringslivets möjligheter till såväl tillväxt som kompetensförsörjning,
samt arbets- och studiependling. Fortsatt trafikering med persontåg
Jönköping–Värnamo förutsätter elektrifiering eftersom Länstrafiken inte
har några planer på att köpa in nya dieseltåg när de gamla behöver bytas
ut. Terminalerna Torsvik och Båramo skulle med elektrifierade spår spela
en viktig roll för att flytta över ökade godsvolymer från väg till järnväg.
Stora investeringar i form av mötesspår, fjärrblockering och spårbyte har
genomförts på södra delen av sträckan. Objektet bedöms av de berörda
kommunerna: Jönköping, Värnamo och Vaggeryd, möjliggöra byggnation
av cirka 5 000 bostäder av blandad karaktär. Detaljplanering pågår för
merparten av bostäderna. En stor andel beräknas vara klara 2025.
Syftet med investeringen är att förbättra restiden och att skapa
förutsättningar för attraktiva och hållbara person- och godstransporter.
Järnvägssträckan ska elektrifieras mellan Värnamo–Vaggeryd, Vaggeryd–
Nässjö, Vaggeryd–Byarum samt Byarum–Torsvik. Det kommer även
byggas en ny bansträckning mellan Byarum och Tenhult, totalt 24
kilometer. Byggnationen infattar även bullerskyddsåtgärder.
Riksväg 26, Hedenstorp–Månseryd
Vägen är viktig nationellt men även regionalt, främst för arbetspendling
och godstransporter. Vägen är idag mötesfri med omväxlande ett
respektive två körfält, men börjar nå kapacitetsgränsen. Trafikplatsen vid
Åsens gård saknar accelerations- och retardationsfält. Vid Klämmestorp
finns en plankorsning.
Syftet med investeringen är att öka trafiksäkerheten och förbättra
tillgängligheten på sträckan och vid trafikplatserna Åsens gård och
Klämmestorp. Den befintliga vägen ska breddas och byggas ut till två
körfält i vardera riktningen, cirka 16 meters bredd. Trafikplats Åsens gård
kompletteras med accelerations- och retardationsfält. Ny trafikplats av
enkel typ byggs vid Klämmestorp. Totalt omfattar objektet åtgärder längs
en 7 kilometer lång sträcka.
Utökad ram 10 procent
Nedan redovisas ytterligare namngivna investeringar som övervägts för
planförslaget om Trafikverket får en ökning av medlen för namngivna
investeringar med 10 procent.
Ytterligare förslag på namngivna investeringar vid en utökad ram 10
procent, i Jönköpings län

Rv 26 Smålandsstenar–Gislaved
Forserum, tretågsstation
Nässjö–Eksjö, elektrifiering
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Utpekade brister
Trafikverket använder begreppet utpekad brist för att uppmärksamma
regeringen på att dessa sannolikt kommer att behöva hanteras i samband
med kommande revideringar av nationell plan. Förutsatt att regeringen
ställer sig bakom förslagen till utpekade brister kommer Trafikverket att
prioritera framtagande av ett fördjupat underlag så att det kommer att
finnas mer kunskap om bristerna och möjliga åtgärder vid nästa
planeringsomgång.

Utpekade brister i Jönköpings län

Linköping–Jönköping, kapacitetsproblem och långa restider
Hässleholm–Jönköping, kapacitetsproblem och långa restider
Borås–Jönköping, kapacitetsproblem och långa restider
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Bilaga 2. Samhällekonomiska bedömningar för större
väginvesteringar
Transportpolitikens övergripande mål är att säkerställa en
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning
för medborgarna och näringslivet i hela landet. Samhällsekonomisk
effektivitet är ett viktigt kriterium när åtgärder i transportsystemet ska
prioriteras, både på kort och på lång sikt. Den samhällsekonomiska
effektiviteten bedöms med hjälp av analyser som väger kostnader mot
nyttor av olika åtgärder.
Nedan finns de samhällsekonomiska bedömningar som tagits fram för de
större väginvesteringar som planeras i Jönköpings län för perioden 20182029.
•
•
•

Riksväg 32 Sunneräng – Marbäck
Riksväg 27 Förbi Bor
Länsväg 842 Förbi Tenhult
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Ärendenummer: TRV 2012/29166
Framtagen av: Trafikverket, Niklas Alvaeus, 2013-05-08
Skickad till kvalitetssäkring av: Trafikverket, Niklas Alvaeus, 2013-05-08
Granskad och kvalitetssäkrad av: Trafikverket, Gunnel Bångman, 2013-06-05
Godkänd av: Trafikverket, Peo Nordlöf, 2013-06-10
Skede: Arbetsplan pågår

1. Beskrivning av åtgärden

Rv 32 Sunneränga - Marbäck, VSO060
Nuläge och brister: Riksväg 32 mellan Vetlanda och Mjölby utgör en viktig koppling mellan
Småländska höglandet och E4. Vägen är smal, har dålig linjeföring och saknar mötesseparering. Efter
Bredestad börjar en lång stigning norrut med många utfarter och bebyggelse nära vägen.
Väglängd: 8,5 km
Vägstandard: Vanlig väg, 6 m, 70-80 km/h
Trafikmängd: 2 700 - 3 300 f/d, varav 17-20 % lastbilar
Åtgärdens syfte: Att förbättra trafiksäkerhet, framkomlighet och boendemiljö.
Förslag till åtgärd: Kostnaden för åtgärden är 176 mnkr i prisnivå 2013-06. Mellan Sunneränga och
Bredestad breddas och mötessepareras vägen i befintlig sträckning. Därefter byggs vägen i ny
sträckning öster om befintlig väg. Korsningen vid Bredestad utformas som trafikplats.
Väglängd: 8,7 km
Vägstandard: Gles mötesfri landsväg, 9 - 12,25 m, 100 km/h
Trafikmängd: Oförändrad
Tabell 1 Samhällsekonomisk analys - sammanfattning
Nuvärde av nytta samhällsekonomisk
investeringskostnad
mnkr
37

+

Miljöeffekter som ej
ingår i nettot
Försumbart

+

Övriga effekter som ej
Samhällsekonomisk lönsamhet
ingår i nettot
=> (sammanvägt)
Försumbart

Lönsam

Effekter som ingår i den samhällsekonomiska kalkylen
Exempel på effekter år 2030
Nuvärde (mnkr) Diagram
Resenärer
Restid: -25 ktim/år
144
Godstransporter
Restid: -3 ktim/år
7
Persontransportföretag Ingen effekt
0
Trafiksäkerhet
Dödade och svårt skadade: -0,4 DSS/år
103
Klimat
CO2-utsläpp: +0,2 kton
-5
Hälsa
Utsläpp av luftföroreningar
1
Landskap
Landkapseffekter får inte ingå i denna tabell
Övrigt
DoU-kostnader: +0,3 mnkr/år
-7
Samh.ek investeringsk. Annuitetskostnad: +8,3 mnkr
-207
Nuvärde av nytta - samhällsekonomisk investeringskostnad
37
Nyckeltal utifrån prissatta effekter
NNK =
0,18
Informationsvärde NNK =
HÖG
Spann NNK = 0,2 till 0,2
Effekter som inte ingår i den samhällsekonomiska kalkylen
Berörd/påverkad av effekt

Bedömning

bedömning

Miljö

Klimat
Försumbart
Hälsa
Positivt
Landskap
Negativt
Resenärer
Försumbart
Godstransporter
Försumbart
Persontransportföretag
Försumbart
Trafiksäkerhet
Försumbart
Övrigt
Försumbart
Sammanvägt effekter som ej ingår i nuvärde

Sammanvägd

Försumbart

Övrigt

2. Samhällsekonomisk analys

Tabell 2 Effekter som ingår i den samhällsekonomiska analysen - sammanfattning

Försumbart

NK =

0,17

Kortfattad beskrivning och bedömning
Ingår i kalkyl
Förbättrad boendemiljö längs befintlig väg
Ny barriär
Ingår i kalkyl
Ingår i kalkyl
Ingen effekt
Ingår i kalkyl
Ingen effekt

Försumbart
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Ärendenummer: TRV 2012/29166
Framtagen av: Trafikverket, Niklas Alvaeus, 2013-05-08
Skickad till kvalitetssäkring av: Trafikverket, Niklas Alvaeus, 2013-05-08
Granskad och kvalitetssäkrad av: Trafikverket, Gunnel Bångman, 2013-06-05
Godkänd av: Trafikverket, Peo Nordlöf, 2013-06-10
Skede: Arbetsplan pågår

3. Fördelningsanalys

Tabell 3 Fördelningsanalys - sammanfattning
Fördelningsaspekt
Störst
nytta/
fördel
(störst)
Negativ
nytta/
nackdel

Kön Restid,
reskost,
restidsos
(person)

Lokalt/
Regionalt/
Länsvis
Nationellt/I
fördelning
nternationellt

Kommunvis
fördelning

Trafikanter
transporter Närings& externt gren
berörda

Trafikslag

Ålder

Åtgärdsspecifik
fördelningsaspekt

Män

Lokalt

Jönköping

Aneby

Resenärer

Ej bedömt

Bil

Personer
mellan 18
och 65 år

Ej bedömt

-

Neutralt

Neutralt

Neutralt

Neutralt

Ej bedömt

Neutralt

Neutralt

Ej bedömt

Tabell 4 Transportpolitisk målanalys - sammanfattning
Medborgarnas resor
Näringslivets transporter

Bidrag till
FUNKTIONSMÅLET

Tillgänglighet regionalt/ länder

Jämställdhet
Funktionshindrade
Barn och unga

4. Transportpolitisk målanalys

Kollektivtrafik, gång och cykel

Klimat

Bidrag till
HÄNSYNSMÅLET

Hälsa

Landskap

Trafiksäkerhet

Tillförlitlighet
Tryggt & bekvämt
Tillförlitlighet
Nöjdhet & kvalitet
Pendling
Tillgänglighet storstad
Interregionalt
Jämställdhet transport
Lika möjlighet
Kollektivtrafiknätet
Skolväg
Gång & cykel, andel
Kollektivtrafik, andel
Överflyttning transportslag
Energi: transportsystemet
Energi: fordon
Energi: infrastrukturhållning
Människors hälsa
Befolkning
Luft
Vatten
Mark
Materiella tillgångar
Landskap
Biologisk mångfald, Växtliv, Djurliv
Forn- och Kulturlämningar, Annat
kulturarv, Bebyggelse
Döda & svårt skadade

Positivt bidrag
Positivt bidrag
Positivt bidrag
Positivt bidrag
Positivt bidrag
Inget bidrag
Positivt bidrag
Inget bidrag
Inget bidrag
Positivt bidrag
Positivt bidrag
Positivt bidrag
Negativt bidrag
Inget bidrag
Negativt bidrag
Inget bidrag
Negativt bidrag
Positivt&Negativt
Positivt
Positivt
Positivt
Inget bidrag
Negativt
Negativt
Negativt
Positivt&Negativt
Positivt bidrag

Målkonflikter
Mål om ökad tillgänglighet står i det här fallet i konflikt med mål om begränsad klimatpåverkan och
flera andra miljökvalitetsmål.
Bidrag till en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning
Åtgärden bedöms bidra till en hållbar ekonomisk utveckling men ökad trafik och intrång i landskapet
kan påverka den ekologiska hållbarheten negativt.
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Ärendenummer; Objektnummer: TRV 2016/59617, VSO055
Kontaktperson: Niklas Alvaeus, Trafikverket, 010-123 60 37
Skede: Omtag av äldre utredning
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket

1. Beskrivning av åtgärden

Rv 27 Förbi Bor, VSO055

Nuläge och brister: Väg 27 är en viktig länk mellan de västra och sydöstra delarna av Sverige, samt
för den regionala utvecklingen och pendlingen. Nuvarande utformning av väg 27 utgör en kraftig
barriär genom samhället Bor. Genomfartstrafiken, med en hög andel tung trafik, som i dagsläget utgör
cirka hälften av trafiken på väg 27 medför en låg trafiksäkerhet samt alstrar miljöstörningar, så som
buller och utsläpp. Vidare medför trafiksäkerhetsåtgärder i samhället, en minskad framkomlighet för
genomfartstrafiken.
Nuvarande sträckning av väg 27 innebär ett störningsmoment vid Voxtorps kyrka.
Åtgärdens syfte: Åtgärden syftar till att förbättra trafiksituationen i Bor och minska störningar för
boende. Därutöver syftar åtgärden även till en kortare restid för genomfartstrafik på väg 27 och en
förbättrad miljö vid Voxtorps kyrka.
156,7 mnkr i prisnivå 2015-06.
Förslag till åtgärd: Kostnaden är
En ny förbifart (6 km) byggs väster om Bor och öster om Voxtorp. Söder om Voxtorp kyrka byggs en
trafikplats med anslutning till nuvarande väg 27.
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Kontaktperson: Niklas Alvaeus, Trafikverket, 010-123 60 37
Skede: Omtag av äldre utredning
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket

Tabell 1 Samhällsekonomiskt analysresultat - sammanfattning
Kalkylresultat:
Nettonuvärde, mnkr

Miljöeffekter som ej
värderats i kalkylen

+

204

+

Negativt

Övriga effekter som ej
Sammanvägd Samhällsekonomisk
värderats i kalkylen
=> lönsamhet

Lönsam

Försumbart

Tabell 2 Effekter som ingår i den samhällsekonomiska analysen - sammanfattning
Effekter som har värderats i kalkylen
Exempel på effekter år 2040

2. Samhällsekonomisk analys

Resenärer

Nuvärde (mnkr)

Restid personbil: -31,1 kftim/år

265

Godstransporter

Restid lastbil: -5,8 kftim/år

61

Persontransp.företag

Ej relevant

0

Trafiksäkerhet

Dödade och svårt skadade: -0,34 DSS/år

91

Klimat

CO2-utsläpp: 0,141 kton/år

-8

Hälsa

Utsläpp av luftföroreningar

28

Landskap

Diagram

Landskapseffekter får inte ingå i denna tabell

Övrigt

DoU-kostnad: 0,7 mnkr/år

-15

SamEk Inv.

Annuitetskostnad: 10,2 mnkr/år

-218

Nettonuvärde

204

Nyckeltal utifrån prissatta effekter
NNK-i=

Informationsvärde NNK =

0,93

NNK-iKA*=

MELLAN

#########

NNK-idu=

0,88

Effekter som inte har värderats i kalkylen

Övrigt

Miljö

Berörd/påverkad av effekt

Bedömning

Sammanvägd
bedömning

Kortfattad beskrivning och bedömning

Klimat

Försumbart

Effekten fångas i den samhällsekonomiska kalkylen

Hälsa

Försumbart

Effekten fångas i den samhällsekonomiska kalkylen

Landskap

Negativt

Stor negativ effekt på landskapet genom ny vägsträckning

Resenärer

Försumbart

Effekten fångas i den samhällsekonomiska kalkylen

Godstransporter

Försumbart

Effekten fångas i den samhällsekonomiska kalkylen

Persontransportföretag

Försumbart

Trafiksäkerhet

Försumbart

Effekten fångas i den samhällsekonomiska kalkylen

Övrigt

Försumbart

Effekten fångas i den samhällsekonomiska kalkylen

Sammanvägt effekter som ej ingår i nuvärde

Negativt

Försumbart

Marginell påverkan

Stor negativ effekt på landskapet genom ny vägsträckning

Negativt

*Känslighetsanalys med högre kostnad; successivkalkyl 85% eller motsvarande

3. Fördelningsanalys

Tabell 3 Fördelningsanalys - sammanfattning
Kön:
restid,
För- delresningskostn,
aspekt
restidsos
äkerhet

Lokalt/
Regionalt/
Nationellt/I Län
nternationellt

Störst
nytta/
fördel

Män

Regionalt

(störst)
negativ
nytta/
nackdel

Neutralt

Neutralt

Kommun

Trafikanter,
transporter,
externt
berörda

Näringsgren

Trafikslag

Åldersgrupp

Jönköping

Värnamo

Resenärer

Neutralt

Bil

Vuxna: 18Ej relevant
65 år

Neutralt

Neutralt

Klimat:
Externt
berörda

Neutralt

Neutralt

Neutralt

Åtgärdsspecifik fördelnings
aspekt

Ej relevant
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Ärendenummer; Objektnummer: TRV 2016/59617, VSO055
Kontaktperson: Niklas Alvaeus, Trafikverket, 010-123 60 37
Skede: Omtag av äldre utredning
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket

Tabell 4 Transportpolitisk målanalys - sammanfattning
Medborgarnas resor
Näringslivets transporter

Bidrag till
FUNKTIONSMÅLET

Tillgänglighet regionalt/ länder

Tillförlitlighet

Positivt bidrag

Tryggt & bekvämt

Positivt bidrag

Tillförlitlighet

Positivt bidrag

Nöjdhet & kvalitet

Positivt bidrag

Pendling

Positivt bidrag

Tillgänglighet storstad

Inget bidrag

Interregionalt
Jämställdhet
Funktionshindrade
Barn och unga
Kollektivtrafik, gång och cykel

Positivt bidrag

Jämställdhet transport

Inget bidrag

Lika möjlighet

Inget bidrag

Kollektivtrafiknätet

Inget bidrag

Skolväg

Positivt bidrag

Gång & cykel, andel

Positivt bidrag

Kollektivtrafik, andel

Inget bidrag

4. Transportpolitisk målanalys

Mängd person- och lastbilstrafik
Klimat

Negativt bidrag

Energi per fordonskilometer

Negativt bidrag

Energi bygg, drift, underhåll

Negativt bidrag

Människors hälsa

Bidrag till
HÄNSYNSMÅLET

Hälsa

Positivt

Befolkning

Positivt

Luft

Negativt

Vatten

Inget bidrag

Mark

Inget bidrag

Materiella tillgångar

Landskap

Trafiksäkerhet

Bedöms inte fn

Landskap

Negativt

Biologisk mångfald, växtliv, djurliv

Negativt

Forn- och Kulturlämningar, Annat
kulturarv, Bebyggelse

Negativt

Döda & svårt skadade

Positivt bidrag

Målkonflikter
Åtgärden ger ökade trafiksäkerhet och ökad framkomligheten, hastighet. Den ökade
framkomligheten och hastigheten ger ökad klimatpåverkan vilket innebär en målkonflikt.

Bidrag till en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning
Åtgärden bedöms vara samhällsekonomiskt lönsam samt bidra till social hållbarhet genom bättre
trafiksäkerhet och boendemiljö i Bor. Intrång i landskapet och främjande av biltrafik kan påverka
ekologisk hållbarhet negativt.
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Ärendenummer; Objektnummer: TRV 2016/59617, VSO055
Kontaktperson: Niklas Alvaeus, Trafikverket, 010-123 60 37
Skede: Omtag av äldre utredning
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket

5 Process, Bilagor & Referenser
5.1 Process för denna Samlade effektbedömning:
1. Samhällsekonomisk kalkyl genomförd av:
2016-09-12, Henrik Carlsson, M4 Traffic
2. Upprättare av preliminära förslag på texter och bedömningar:
2016-08-12, Linda Wahlman, ÅF Infrastructure
3. Expertgrupp som granskat, justerat och godkänt slutliga texter och bedömningar:
2016-09-15, Niklas Alvaeus, trafikanalytiker, Trafikverket
4.1 Skickad till kvalitetsgranskning:
2016-09-15
4.2 Skickad av (kontaktperson):
Niklas Alvaeus, Trafikverket, 010-123 60 37
5.1 Samhällsekonomisk kalkyl kvalitetsgranskad av enheten för Samhällsekonomi och
trafikprognoser:
2016-12-08; Camilla Granholm, Samhällsekonom, Trafikverket
5.2 Godkänd av:
2016-12-08; Peo Nordlöf, ec Samhällsekonomi, Trafikverket
6.1 Samlad effektbedömning kvalitetsgranskad av enheten för Strategisk planering:
2016-12-14; Agnes von Koch, Lars Eriksson, Strategisk Planering, Trafikverket
6.2 Godkänd av:
2016-12-14; Håkan Persson, ec Strategisk Planering, Trafikverket
7. Status:
Granskad och godkänd av Trafikverket
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Ärendenummer; Objektnummer: TRV 2016/59617, VSO055
Kontaktperson: Niklas Alvaeus, Trafikverket, 010-123 60 37
Skede: Omtag av äldre utredning
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket

5.2 Bilagor och referenser
Bilaga 1: Introduktion till Samlad effektbedömning
Trafikverket, 2016-04-01. Inledande information om Samlad effektbedömning
Bilaga 2: Kostnadsunderlag
a) Peter Fredriksson, 2016-06-29, VSO055 Rv 27 Förbi Bor GKI 2016-06-29
b) Henrik Carlsson, 2016-09-12, omräkning invkostn_vso055
Bilaga 3: Klimatkalkyl
Peter Fredriksson, 2016-08-28
a) VSO055 Klimatkalkyl_resultat
b) VSO055 klimatkalkyl_indata
Bilaga 4: Arbets-PM EVA
Henrik Carlsson, 2016-09-12, VSO055_Arbets-PM_EVA
Bilaga 5: EVA-kalkyl
Henrik Carlsson, 2016-09-12, 27 förbi bor_160912
Bilaga 6: Trafikomfördelning
Henrik Carlsson, 2016-09-06, 27 Bor Trafik_160906
Bilaga 7: Beräkning
Henrik Carlsson, 2016-09-12, ATK-justering_förbi Bor
Bilaga 8: Bullerberäkning
a) Henrik Carlsson, 2016-09-12, BEVA_förbi Bor
b) Henrik Carlsson, 2016-09-12, sträckor beva förbi Bor
Bilaga 9: Företagsekonomisk konsekvensbedömning
Linda Wahlman, 2016-09-13, vso055_fkb_160913
Referens 1, Miljökonsekvensbeskrivning
Vägverket, 2001-09-26, Väg 27 förbi Bord, Vägutredning med miljökonsekvensbeskrivning

5.3 Noteringar om mellanliggande versioner inom aktuellt skede:
Namn, datum

Notering
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Ärendenummer; Objektnummer: TRV 2016/59618, VSY1860
Kontaktperson: Niklas Alvaeus, Trafikverket, 010-123 60 37
Skede: Äldre fysisk planering (se avsnitt 1.8)
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket

1. Beskrivning av åtgärden

Lv 842 Förbi Tenhult, VSY1860

Nuläge och brister: Väg 842 är en viktig förbindelse mellan rv 40 och E4 vid Torsvik. Den tunga
trafiken har ökat på senare år. Vid Torsvik finns ett större verksamhetsområde med bland annat ett
flertal logistikverksamheter. Torsviksområdet fortsätter att expandera kraftigt. Dessutom finns planer
på att anlägga en kombiterminal. Söder om Tenhult ligger en av kommunens avfallsanläggningar vilket
medför en del lastbilstransporter. Väg 842/826 går idag genom centrala Tenhult. Utmed vägarna finns
såväl bostadsbebyggelse, verksamheter som centrumfunktioner. Fartdämpande hinder finns på vissa
sträckor. Den tunga trafiken hänvisas till den kommunala Industrivägen i Tenhult. Befintlig väg genom
Tenhult är 2,6 km lång och skyltad hastighet är 40-80 km/h.
Åtgärdens syfte: Syftet med åtgärden är att få bort den tunga trafiken från Tenhult och därigenom
förbättra framkomligheten samt trafiksäkerheten och miljön i Tenhult. SEB framtagen som underlag för
långsiktig plan.
32 mnkr i prisnivå 2015-06.
Förslag till åtgärd: Kostnaden är
Lv 842 får ny sträckning väst om Tenhult. Ny väg är 2,0 km lång vanlig väg och planeras för 80 km/h.
Som väst-östlig koppling medför åtgärden cirka 0,1 km vägförkortning. Lokalisering skall samordnas
med planerad ny järnväg.
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Ärendenummer; Objektnummer: TRV 2016/59618, VSY1860
Kontaktperson: Niklas Alvaeus, Trafikverket, 010-123 60 37
Skede: Äldre fysisk planering (se avsnitt 1.8)
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket

Tabell 1 Samhällsekonomiskt analysresultat - sammanfattning
Kalkylresultat:
Nettonuvärde, mnkr

Miljöeffekter som ej
värderats i kalkylen

+

53

+

Övriga effekter som ej
Sammanvägd Samhällsekonomisk
värderats i kalkylen
=> lönsamhet

Försumbart

Försumbart

Lönsam

Tabell 2 Effekter som ingår i den samhällsekonomiska analysen - sammanfattning
Effekter som har värderats i kalkylen
Nuvärde (mnkr)

Exempel på effekter år 2040

2. Samhällsekonomisk analys

Resenärer

Restid personbil: -8,4 kftim/år

88

Godstransporter

Restid lastbil: -1,8 kftim/år

23

Persontransp.företag

Ej relevant

0

Trafiksäkerhet

Dödade och svårt skadade: 0,04 DSS/år

-14

Klimat

CO2-utsläpp: 0,02 kton/år

-1

Hälsa

Utsläpp av luftföroreningar

1

Landskap

Diagram

Landskapseffekter får inte ingå i denna tabell

Övrigt

DoU-kostnad: 0,1 mnkr/år

-2

SamEk Inv.

Annuitetskostnad: 1,7 mnkr/år

-43

Nettonuvärde

53

Nyckeltal utifrån prissatta effekter
NNK-i=

Informationsvärde NNK =

1,24

NNK-iKA*=

HÖG

#########

NNK-idu=

1,19

Effekter som inte har värderats i kalkylen

Övrigt

Miljö

Berörd/påverkad av effekt

Bedömning

Klimat

Försumbart

Sammanvägd
bedömning

Kortfattad beskrivning och bedömning
Effekten fångas i den samhällsekonomiska kalkylen

Hälsa

Försumbart

Landskap

Försumbart

Bättre miljö i Tenhult men nytt intrång i landskapet.

Resenärer

Försumbart

Effekten fångas i den samhällsekonomiska kalkylen

Försumbart

Effekten fångas i den samhällsekonomiska kalkylen

Godstransporter

Försumbart

Persontransportföretag

Försumbart

Trafiksäkerhet

Försumbart

Effekten fångas i den samhällsekonomiska kalkylen

Övrigt

Försumbart

Effekten fångas i den samhällsekonomiska kalkylen

Sammanvägt effekter som ej ingår i nuvärde

Effekten fångas i den samhällsekonomiska kalkylen
Försumbart

Försumbart

Marginell påverkan

Barriäreffekten minskar för boende och trafikanter Tenhult.
Dock medför åtgärden nytt intrång i landskapet.

*Känslighetsanalys med högre kostnad; successivkalkyl 85% eller motsvarande

3. Fördelningsanalys

Tabell 3 Fördelningsanalys - sammanfattning
Kön:
restid,
För- delresningskostn,
aspekt
restidsos
äkerhet

Lokalt/
Regionalt/
Nationellt/I Län
nternationellt

Störst
nytta/
fördel

Män

Regionalt

(störst)
negativ
nytta/
nackdel

Neutralt

Neutralt

TMALL 0370 v 2.0 Samlad effektbedömning

Kommun

Trafikanter,
transporter,
externt
berörda

Näringsgren

Trafikslag

Åldersgrupp

Jönköping

Jönköping

Resenärer

Neutralt

Bil

Vuxna: 18Ej relevant
65 år

Neutralt

Neutralt

TS: Externt
berörda

Neutralt

Neutralt

Neutralt
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Ärendenummer; Objektnummer: TRV 2016/59618, VSY1860
Kontaktperson: Niklas Alvaeus, Trafikverket, 010-123 60 37
Skede: Äldre fysisk planering (se avsnitt 1.8)
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket

Tabell 4 Transportpolitisk målanalys - sammanfattning
Tillförlitlighet

Medborgarnas resor

Tillgänglighet regionalt/ länder

Positivt bidrag

Pendling

Positivt bidrag

Tillgänglighet storstad

Inget bidrag
Inget bidrag

Lika möjlighet

Inget bidrag

Kollektivtrafiknätet

Barn och unga

Skolväg

Klimat

Hälsa

Positivt bidrag

Jämställdhet transport

Funktionshindrade

Kollektivtrafik, gång och cykel

4. Transportpolitisk målanalys

Inget bidrag

Nöjdhet & kvalitet

Interregionalt
Jämställdhet

Bidrag till
HÄNSYNSMÅLET

Positivt bidrag

Tillförlitlighet

Näringslivets transporter

Bidrag till
FUNKTIONSMÅLET

Inget bidrag

Tryggt & bekvämt

Inget bidrag
Positivt bidrag

Gång & cykel, andel

Inget bidrag

Kollektivtrafik, andel

Inget bidrag

Mängd person- och lastbilstrafik

Positivt bidrag

Energi per fordonskilometer

Negativt bidrag

Energi bygg, drift, underhåll

Negativt bidrag

Människors hälsa

Positivt

Befolkning

Positivt

Luft

Positivt

Vatten

Inget bidrag

Mark

Inget bidrag

Materiella tillgångar

Landskap

Trafiksäkerhet

Bedöms inte fn

Landskap

Negativt

Biologisk mångfald, växtliv, djurliv

Negativt

Forn- och Kulturlämningar, Annat
kulturarv, Bebyggelse

Negativt

Döda & svårt skadade

Negativt bidrag

Målkonflikter
Ökad framkomlighet med ökad hastighet ger ökade utsläpp av klimatgaser.

Bidrag till en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning
Åtgärderna innebär ökade barriräeffekt för djur, negativ påverkan på landskapet och intrång i
naturmark. Åtgärden är samhällsekonomiskt lönsam men bidrar negativt till trafiksäkerheten.
Miljön i Tenhult förbättras dock.
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Kontaktperson: Niklas Alvaeus, Trafikverket, 010-123 60 37
Skede: Äldre fysisk planering (se avsnitt 1.8)
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket

5 Process, Bilagor & Referenser
5.1 Process för denna Samlade effektbedömning:
1. Samhällsekonomisk kalkyl genomförd av:
2016-12-13, Henrik Carlsson, M4 Traffic
2. Upprättare av preliminära förslag på texter och bedömningar:
2016-11-15, Lei Guo, ÅF Infrastructure
3. Expertgrupp som granskat, justerat och godkänt slutliga texter och bedömningar:
Ingen regional expertgrupp har granskat, justerat och godkänt slutliga texter och bedömningar. Regional
granskning och godkännande av slutliga bedömningar är gjorda 2016-12-13 av Niklas Alvaeus,
Trafikverket
4.1 Skickad till kvalitetsgranskning:
2016-12-13
4.2 Skickad av (kontaktperson):
Niklas Alvaeus, Trafikverket, 010-123 60 37
5.1 Samhällsekonomisk kalkyl kvalitetsgranskad av enheten för Samhällsekonomi och
trafikprognoser:
2017-01-03; Emma Rosklint, Trafikanalytiker, Trafikverket
5.2 Godkänd av:
2017-01-05; Peo Nordlöf, ec Samhällsekonomi, Trafikverket
6.1 Samlad effektbedömning kvalitetsgranskad av enheten för Strategisk planering:
2017-01-10; Agnes von Koch, Lars Eriksson, Strategisk Planering, Trafikverket
6.2 Godkänd av:
2017-01-11; Håkan Persson, ec Strategisk Planering, Trafikverket
7. Status:
Granskad och godkänd av Trafikverket
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5.2 Bilagor och referenser
Bilaga 1: Introduktion till Samlad effektbedömning
Trafikverket, 2016-04-01. Inledande information om Samlad effektbedömning
Bilaga 2: Kostnadsunderlag
a) Peter Fredriksson, Trafikverket, 2016-09-16, VSY1860 Lv 842 Förbi Tenhult GKI
b) Henrik Carlsson, M4 Traffic, 2016-11-04, VSY1860 omräkn invkostn
Bilaga 3: Klimatkalkyl
Peter Fredriksson, Trafikverket, 2016-09-16
a) VSY1860 Klimatkalkyl resultat
b) VSY1860 Klimatkalkyl indata
Bilaga 4: Arbets-PM EVA
Henrik Carlsson, M4 Traffic, 2016-11-04, VSY1860 Arbets-PM_EVA
Bilaga 5: EVA-kalkyl
Henrik Carlsson, M4 Traffic, 2016-12-13, v842_förbi Tenhult
Bilaga 6: Trafikomfördelning
a) Henrik Carlsson, M4 Traffic, 2016-11-04, VSY1860 trafikomfördelning
b) Vectura, 2016-07-05, Nummerskrivning
c) Vectura, 2016-07-05, Nummerskrivning bilaga
Bilaga 7: Företagsekonomisk konsekvensbeskrivning
Lei Guo, ÅF Infrastructure, 2016-11-15, VSY1860 FKB
Referens 1, Miljökonsekvensbeskrivning
Ej upprättad

5.3 Noteringar om mellanliggande versioner inom aktuellt skede:
Namn, datum

Notering
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Bilaga 3. Beskrivning av väg- och järnvägsnät i Jönköpings län
Jönköpings län består av hundratals mil vägar och cykelvägar, åtta
järnvägar, en flygplats och flera resecenter och bytespunkter. Den
övergripande funktionen för infrastrukturen är att skapa god tillgänglighet
för människor till arbete, studier, fritidsaktiviteter, kultur, service samt för
näringslivet att skapa effektiv varuhantering och arbetskraftsförsörjning.
Den förbättrade tillgängligheten ska ske på ett trafiksäkert och långsiktigt
miljömässigt hållbart sätt och samtidigt svara mot kvinnors och mäns olika
transportbehov. Länets läge och ortsstruktur 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.
Den befintliga infrastrukturen i länet är utgångspunkten när olika åtgärder
ska prioriteras i den långsiktiga transportplaneringen. De medel som
tilldelas länet begränsar dock möjligheten att uppfylla alla de behov som
transportinfrastrukturen har.
Järnvägsnätet
Aldrig tidigare har så många människor och så mycket gods färdats på
järnvägen som nu. Sverige har Europas mest öppna järnvägsmarknad med
fri konkurrens och idag trafikerar ett femtiotal tågbolag spåren. Det är en
tiodubblering på 25 år. Efterfrågan om plats på spåren är därför stor och
fortsätter att öka. Generellt har trafikvolymen ökat både för godståg och
för persontrafik under 2015.29 För att frigöra och optimera den totala
kapaciteten behöver vi nyttja spåren mer effektivt.
Som har beskrivits i många sammanhang har Jönköpings län en väl
förgrenad järnvägsinfrastruktur som når stora delar av länet. För att länet
till fullo ska kunna använda järnvägarna för personresor och
godstransporter krävs att järnvägsinfrastrukturen håller en god standard.
För stora delar av länets järnvägar är så inte fallet idag. Trots kraftfulla
satsningar förbättras järnvägens standard mycket långsamt, vilket innebär
att behovet av underhåll är fortsatt stort och i vissa fall har ökat.
Liksom alla trafikslag har järnvägen sina för- och nackdelar. Järnvägen är
ett effektivt system för att transportera stora mängder gods och många
personer. Det är även ett miljövänligare alternativ jämfört med bil eller
lastbil. Friktionen mellan rälerna och tågens stålhjul är mycket mindre än
friktionen mellan asfalt och gummi. Det gör att mindre energi krävs för att
frakta samma mängd med järnväg jämfört med lastbil. Dessutom är flera
Järnvägens kapacitet 2015 s. 8 https://trafikverket.ineko.se/Files/svSE/11676/RelatedFiles/2016_038_jarnv%C3%A4gens_kapacitet_2015_slutversion.pdf
jmf. med Järnvägens kapacitet 2014 s. 8,
http://www.trafikverket.se/contentassets/c01aa9e3f0cd49a4b9a5179b0ea9f6bb/jarnvagen
s_kapacitet_2014_rev.pdf
29
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järnvägssträckor elektrifierade vilket gör att förnybar el kan användas och
utsläppen av luftföroreningar och klimatgaser minimeras. I förhållande till
en motorväg tar järnvägen mindre yta i anspråk men har ändå större
kapacitet att förflytta människor och gods. Risken för olyckor är mindre
med järnvägstrafik än med vägtrafik. Nackdelen med järnvägen är att den
är förhållandevis dyr, teknikberoende och inte flexibel.

Figur 1. Järnvägar med över 500 tåg per dygn på länets järnvägar. Källa: Trafikverket

Samtliga järnvägsstråk som passerar genom Jönköpings län har
kapacitetproblem. Det gäller särskilt för sträckan Jönköping–Nässjö, som
bedöms ha stora kapacitetsproblem. Sträckor med medelstora
kapacitetproblem är Södra stambanan och sträckan Jönköping–Värnamo.
Övriga banor bedöms ha mindre kapacitetsproblem. Med hänsyn till den
ökade efterfrågan på spårlägen och den ökade persontrafiken ser vi det
som prioriterat att säkerställa ett fungerande järnvägsnät med hög
kapacitet.
Nässjö är den stora knutpunkten för järnvägsnätet i Jönköpings län.
Järnvägarna i länet kan delas in i två huvudgrupper med olika banstandard.
Södra stambanan, Jönköpingsbanan och Kust- till kustbanan är av högre
standard. Dessa är elektrifierade, fjärrstyrda och tillåter högre hastigheter.
De tre banorna har en övergripande funktion som är viktig för den
nationella och interregionala trafiken.
Södra stambanan löper i nord-sydlig riktning och sammanbinder
Stockholm och Malmö. Den utgör, tillsammans med Västra stambanan
som sammanbinder Stockholm och Göteborg, de viktigaste
järnvägsstråken i nord-sydlig riktning i den södra delen av landet.
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Södra stambanan och Västra stambanan kopplas ihop via
Jönköpingsbanan, som sträcker sig mellan Nässjö och Falköping via
Jönköping.

Figur 2. Banor med respektive utan elektrifiering. Källa: Trafikverket

Kust-till-kustbanan utgör en tvärled med kopplingar mot Borås/Göteborg i
väster och Växjö, Kalmar och Karlskrona i öster. I Alvesta möts Kust- till
kustbanan och Södra stambanan. I Värnamo möts järnvägen Halmstad–
Nässjö Järnväg (HNJ) och Kust-till-kustbanan. Norr om Värnamo bildar
HNJ och Vaggerydsbanan (Vaggeryd-Jönköping) det så kallade Y:et.
Förbindelserna österut utgörs av Bockabanan (Nässjö–Hultsfred) och
Vetlandabanan (Nässjö–Vetlanda–Åseda). Mellan Vetlanda och
Järnforsen/Kvillsfors–Pauliström sträcker sig Emådalsbanan.
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Figur 3. Hastighetsstandard på järnvägsnätet. Källa: Trafikverket

Trafik med regionaltåg tillsammans med godståg utgör huvuddelen av
trafiken på länets järnvägar, förutom på Södra stambanan där även trafiken
med snabbtåg och godståg är omfattande. Bristande kapacitet och
fördelning av tåglägen är två av de faktorer som påverkar trafiken på
banorna. Banornas hastighetsstandard är en begränsande faktor främst för
persontrafiken då det gäller att skapa attraktiva upplägg för exempelvis
arbets- och studiependling.
Vägnätet
Jönköpings län är en knutpunkt i landets vägsystem. E4 som sträcker sig
genom hela landet korsar i Jönköping riksväg 40 som går från Göteborg på
västkusten till Västervik på ostkusten. Vidare går ett antal betydelsefulla
stråk genom länet, exempelvis Baltic link-stråket från Blekinge mot
Göteborg och riksväg 26, Inlandsvägen, från söder till norr.
Den största trafikvolymen på länets vägar återfinns på det nationella
stråket E4 och då främst runt Jönköping. Lastbilstrafiken är mycket
omfattande längs stråket. Personbilstrafiken på länets vägnät varierar
mellan olika stråk och även längs stråken. Fullt naturligt är
trafikvolymerna större runt länets tätorter än längs andra delar av stråken.
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Figur 4. Flödet på länets vägnät. Källa: Trafikverket

Figur 5 nedan visar vägtyp och hastighetsstandard år 2014. Den speglar att
pågående projekt förbi Gislaved och Värnamo är genomförda. På de
funktionella stråken är den långsiktiga ambitionen att uppnå en
vägstandard om minst mötesfri väg vilket även möjliggör en hastighet på
100 km/h.

Figur 5. Vägtyp och trafikvolym på vägnätet. Källa: Trafikverket
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Kartan med hastighetsstandarden på länets vägar speglar tydligt hur
införandet av nya hastighetsgränser har påverkat vägsystemet. Hur frågan
om framtida hastigheter kommer att hanteras framöver är fortfarande
okänt. Att så långt det är möjligt eftersträva en jämn hastighetsstandard på
funktionella stråk är dock en självklarhet.

Figur 6. Hastighetsstandard på vägnätet. Källa: Trafikverket
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Bilaga 4. Miljökonsekvensbedömning av den regionala
transportplanen för Jönköpings län 2018-2029
Inledande kommentar till processen för framtagandet av
miljökonsekvensbedömningen
Miljökonsekvensbedömningen har tagits fram parallellt med den regionala
transportplanen. Som beskrivs nedan har ett nollalternativ, ett
åtgärdsalternativ för väg och ett åtgärdsalternativ för järnväg använts.
Under framtagandet av miljökonsekvensbedömningen har flera
förändringar av planen gjorts, bland annat har budgeten fördelats efter
funktion istället för åtgärdsområde. Det innebär att gång- och
cykelåtgärder, som tidigare legat både i potten för statlig medfinansiering
och i potten för mindre investeringar, nu redovisas som en egen pott.
Detsamma gäller för väginvesteringar. Detta gör att beräkningen ti tabell 2
nedan kan upplevas som svårtolkad jämfört med den budget som ligger i
planen. Det ger dock ingen skillnad i beräkningen.

Den största förändringen av budgeten sedan arbetet påbörjades är en
kraftig ökning av satsningen på samfinansiering av järnvägsåtgärder samt
gång- och cykelåtgärder. Denna fördelning bidrar till åtgärdsalternativet
för järnväg i högre utsträckning än vad som redovisas i
miljökonsekvensbedömningen.
Sent under processen har Trafikverket aviserat möjligheten att
samfinansiera den regionala transportplanen ur den nationella planen för
mittsepareringsåtgärder. Av den anledningen har medel flyttas från potten
”Trafiksäkerhet och framkomlighet” till ”större väginvesteringar”. Detta
innebär i praktiken ingen förändring av de medel som satsas på
väginvesteringar utan görs av budgettekniska skäl. Förändingen som detta
ger i beräkningarna ligger dock inom spannet för vad som är godtagbart.
De investeringar som föreslås främjar övervägande ett hållbart resande.
Den regionala infrastrukturplanen
Utgångspunkter för planen

Genom beslut 2017-03-23 gav regeringen i uppdrag till samtliga
länsplaneupprättare, däribland Region Jönköpings län, att för respektive
län upprätta ett förslag till trafikslagsövergripande länsplaner för regional
transportinfrastruktur för perioden 2018-2029. Samtidigt fick Trafikverket
i uppdrag att upprätta en nationell trafikslagsövergripande plan för
utveckling av transportsystemet för samma period. Den nationella planen
fokuserar på de stora nationella stråken, medan den regionala planen kan
prioritera brister i länkar och noder som ansluter till det nationella
systemet samt andra viktiga regionala stråk.
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Av regeringens direktiv framgår att de transportpolitiska målen, de
transportpolitiska principerna, fyrstegsprincipen och ett
trafikslagsövergripande synsätt ska vara utgångspunkt för Trafikverkets
och länsplaneupprättarnas analyser och förslag till åtgärder. Dessutom ska
regeringens proposition Infrastruktur för framtiden-innovativa lösningar
för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling (prop. 2016/17:21) och
riksdagens beslut med anledning av propositionen (bet. 2016/ l 7:TU4,
rskr 2016/17:101) i sin helhet utgöra utgångspunkt för Trafikverkets och
länsplaneupprättarnas analyser och förslag till åtgärder. För
länsplaneupprättarna utgör även regionala systemanalyser eller
motsvarande regionala inriktningsunderlag en utgångspunkt.
Både nationell plan och regionala planer uppdateras vart fjärde år. Den
nya planen innebär därför en revidering av befintlig plan som sträcker sig
över åren 2014-2025. Inriktningen i åtgärdsplaneringen grundar sig på de
nationella och regionala utgångpunkter som har arbetas fram under
inriktningsplaneringen. På regional nivå anges de övergripande målen för
arbetet med regional utveckling ibland annat den Regionala
utvecklingsstrategi (juni 2013) samt i den Systemanalys som tagits fram
tillsammans med övriga regioner i Sydsverige.
Den ekonomiska ramen för Jönköpings län perioden 2018–2029 är 1 378
miljoner kr.
Planeringssystem

Infrastrukturplaneringen innehåller medel för både enskilda objekt och
åtgärdsområden. Planeringssystemet håller successivt på att läggs om så
att de närmst liggande åren är mer styrda till enskilda objekt och de senare
delarna i ökad grad bygger på planering utifrån brister, se Figur 1. År 1–3
är projekt som anses klara för byggstart. År 4–6 är projekt som är
planeringsklara. År 7–12 beskrivs som projekt som inte är klara för
byggstart då de inte är utredda. Dessa ska istället beskrivas som brister.

Förslag till byggstart

Förslag till förberedelser
för byggstart

Brister

Figur 1. Principen för planeringssystemet där åtgärder successivt blir mer
detaljerade ju närmare i tid de ligger

Det nya planeringssystemet innebär att den fysiska planeringen sker i en
sammanhållen process, samt att en förberedande åtgärdsvalsstudie görs
inom ramen för den långsiktiga ekonomiska planeringen.
Åtgärdsvalsstudien ger underlag för en prioritering av effektiva lösningar
inom ramen för tillgängliga resurser, och bidrar till vidareutveckling av
hela transportsystemets funktion som en del i en hållbar
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samhällsutveckling. Den kan, kopplad till fyrstegsprincipen, bidra till
tydligare metodik för de tidiga planeringsstadierna. Det kan innebära en
arena för dialog för berörda aktörer, där också lösningar kan framkomma
som inte direkt har med trafik och transporter att göra.
Fyrstegsprincipen ska vara vägledande för den fortsatta planeringen av
förvaltningen och utvecklingen av transportsystemet, vilket ställer ökade
krav på ett effektivt klimat- och miljöanpassat transportsystem.
Fyrstegsprincipen är en planeringsmetod för att hushålla med resurser och
minska transportsystemets miljöpåverkan, se Figur 2. Den går ut på att
steg för steg analysera hur ett trafikproblem bäst kan lösas – i första hand
genom att påverka behovet av transporter, i sista hand genom stora
nybyggen.

Figur 2. Beskrivning av fyrstegsprincipen. Källa: Trafikverket

Åtgärdsområden

Den regionala planen fördelar inte medel i detalj utan redovisar en
fördelning inom åtgärdsområden. För Region Jönköping fördelas medel
inom åtgärdsområdena:
•
•
•
•
•

Större väginvesteringar, som innehåller ett antal större
vägprojekt
Samfinansiering nationell plan, som innebär en samfinansiering
av järnvägsåtgärder i nationell plan
Mindre investeringar, som innebär åtgärder för kollektivtrafik,
trafiksäkerhet, cykeltrafik och gångtrafik
Driftsbidrag till icke statliga flygplatser, som avser Jönköping
Airport
Statlig medfinansiering, som avser medfinansiering av
kommunala åtgärder för kollektivtrafik, cykeltrafik och gångtrafik
samt enskilda vägar
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Inom varje åtgärdsområde sker sedan en successiv fördelning av medel
över tid. Det förändrade planeringssystemet innebär att brister får en större
tyngd bland åtgärdsområdena och att antalet namngivna objekt minskar,
framför allt under de senare delarna av planperioden.
Miljöbedömning av regional plan
När en myndighet eller kommun upprättar eller ändrar en plan vars
genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska en
miljöbedömning genomföras enligt Miljöbalken 6 kap.
Miljöbedömningens syfte är att integrera miljöaspekterna i planen så att en
hållbar utveckling främjas. Inom ramen för en miljöbedömning ska en
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas där den betydande
miljöpåverkan som planen kan antas medföra identifieras, beskrivs och
bedöms. Rimliga alternativ med hänsyn till planens eller programmets
syfte och geografiska räckvidd ska också identifieras, beskrivas och
bedömas. En miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla de uppgifter som
är rimliga med hänsyn till:

•
•
•
•

Bedömningsmetoder och aktuell kunskap,
Planens innehåll och detaljeringsgrad,
Allmänhetens intresse och
Att vissa frågor kan bedömas bättre i samband med prövning av
andra planer och program eller i tillståndsgivningen av
verksamheter eller åtgärder.

En länsplan för transportinfrastruktur kan enligt Förordning om
miljökonsekvensbeskrivningar (1998:905) alltid antas medföra betydande
miljöpåverkan.
Innan en myndighet bestämmer omfattningen av och detaljeringsgraden
för MKB ska myndigheten samråda med den eller de kommuner och
länsstyrelser som berörs av planen. Arbetet med miljöbedömningen ska
starta samtidigt med övrig åtgärdsplanering och pågå parallellt med denna.
Förslaget till infrastrukturplan och dess MKB ska enligt miljöbalken göras
tillgängligt för berörda kommuner, myndigheter och allmänheten. Dessa
ska ges skälig tid att yttra sig. Synpunkterna ska beaktas innan planen
antas.
När planen antagits, ska det i särskild sammanställning redovisas hur
miljöaspekterna integrerats. Det ska även redovisas hur MKB:n och
synpunkter från samråd beaktats och skäl till att planen antagits i stället för
alternativ som varit föremål för överväganden ska redovisas. Vidare ingår
att redovisa åtgärder som avses vidtas för uppföljning och övervakning av
den betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen medför.
Dessutom ska planupprättaren skaffa sig kunskap om den betydande
miljöpåverkan som planens genomförande faktiskt medför.
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Relation till andra planer
Åtgärdsplaneringen sker parallellt på nationell och regional nivå och den
regionala infrastrukturplanen för Region Jönköpings län har
motsvarigheter hos län/regioner i hela landet. Den nationella planen för
transportinfrastrukturen omfattar, förutom investeringar i den nationella
infrastrukturen, även åtgärder för miljön längs hela det statliga vägnätet,
således även det regionala vägnätet.

Enligt regelverket ska samtliga planer och program som bedöms ge
upphov till betydande miljöpåverkan miljöbedömas, på såväl nationell
som på regional nivå. På regional nivå är det miljökonsekvenserna av just
den regionala planen som ska bedömas. Sambanden mellan den nationella
och den regionala planens effekter är komplexa. I detta sammanhang görs
ingen helhetsbedömning av planernas miljöpåverkan.
Samtidigt med revidering av nationell och regional plan pågår
Sverigeförhandlingen. Sverigeförhandlingen är ett regeringsuppdrag med
flera olika delar i, bland annat med syfte att arbeta fram
överenskommelser för att förbättra kollektivtrafiken och öka
bostadsbyggandet i landets tre storstadsregioner. Sverigeförhandlingens
uppdrag innefattar också att möjliggöra snabb utbyggnad av nya
stambanor i form av höghastighetsjärnväg mellan Stockholm – Göteborg
och Stockholm – Malmö, vilket kan få stor påverkan på
transportinfrastrukturen både nationellt och regionalt i Jönköpings län.
Nationella och regionala mål för transportsystemet
Nationella transportpolitiska mål

Det övergripande transportpolitiska målet är att säkerställa en
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning
för medborgarna och näringslivet i hela landet. För att uppnå målet ska
transportsystemet vara hållbart, robust och effektivt med god kapacitet.
Därutöver har ett funktionsmål och ett hänsynsmål formulerats:
Funktionsmål: Skapa tillgänglighet för resor och transporter.
Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka
till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och vara
jämställt utifrån mäns och kvinnors transportbehov.
Hänsynsmål: Transportsystemet ska ta hänsyn till säkerhet, trygghet, miljö
och hälsa. Transportsystemets utformning, funktion och användning ska
anpassas till att ingen ska dö eller skadas allvarligt, samt bidra till att
miljökvalitetsmålen uppfylls.
Regionala mål och inriktningar

Av övriga planhandlingar som beskrivits ovan framgår de regionala mål
och inriktningar som varit utgångspunkt i arbetet.
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Nationella och regionala miljömål

Riksdagen har beslutat om nationella miljömål för Sverige innehållande
ett generationsmål och 16 miljökvalitetsmål. Arbetet med att nå
miljömålen och generationsmålet utgör grunden för den nationella
miljöpolitiken och utgör en långsiktig målbild för miljöarbetet.
Generationsmålet innebär att vi till nästa generation ska lämna över ett
samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljöoch hälsoproblem utanför Sveriges gränser. De 16 miljökvalitetsmålen
listas nedan och förklaras närmare i bilaga 2.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Begränsad klimatpåverkan
Frisk luft
Bara naturlig försurning
Giftfri miljö
Skyddande ozonskikt
Säker strålmiljö
Ingen övergödning
Levande sjöar och vattendrag
Grundvatten av god kvalitet
Hav i balans samt levande kust och skärgård
Myllrande våtmarker
Levande skogar
Ett rikt odlingslandskap
Storslagen fjällmiljö
God bebyggd miljö
Ett rikt växt- och djurliv

De nationella miljökvalitetsmålen gäller även på regional nivå. För
Jönköpings län har Länsstyrelsen beslutat att generationsmålet samt 14 av
miljökvalitetsmålen gäller som regionala miljömål, målen för hav och fjäll
gäller inte för Jönköpings län (Länsstyrelsen i Jönköpings län 2014). För
målen har preciseringar för länet tagits fram och för miljökvalitetsmålet
Begränsad klimatpåverkan har även regionala mål beslutats. Länsstyrelsen
har också tagit fram en Klimat- och energistrategi med regionala
klimatmål (Länsstyrelsen i Jönköpings län meddelande 2010:17).
Enligt det transportpolitiska målet ska transportsektorn bidra till att
miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan nås. Begränsad
klimatpåverkan innebär en minskning av utsläppen av växthusgaser med
40 procent till år 2020 jämfört med år 1990, samt att Sverige till år
2045/2050 ska vara ett land utan nettoutsläpp av växthusgaser. Det
långsiktiga arbetet med en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030 är ett
viktigt steg mot det långsiktiga 2050-målet. Det transportpolitiska
hänsynsmålet pekar generellt på de nationella miljömålen.
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Jönköpings län har det långsiktiga regionala målet att man 2050 ska var ett
plusenergilän. Utsläppen av koldioxid ska år 2050 vara lägre än 1 ton per
invånare.
För att nå miljökvalitetsmålen arbetar Jönköpings län med
åtgärdsprogram. Dessa har delats upp i fyra block:
•
•
•
•

Vattnets miljömål
Djurens och växternas miljömål
Hälsans miljömål
Minskad klimatpåverkan

Miljökvalitetsnormer
Regeringen kan enligt Miljöbalken 5 kap. meddela miljökvalitetsnormer,
det vill säga föreskrifter om kvaliteten på mark, vatten, luft eller miljön i
övrigt, om det behövs för att skydda människors hälsa eller miljön samt
för att avhjälpa skador eller olägenheter för människors hälsa eller miljön.

Miljökvalitetsnormer kan gälla för vissa geografiska områden eller hela
landet och anger föroreningsnivåer eller störningsnivåer som inte får
överskridas eller underskridas. En miljökvalitetsnorm anger de nivåer som
människan och/eller naturen kan utsättas för utan fara för påtagliga
olägenheter. För närvarande finns miljökvalitetsnormer för utomhusluft,
omgivningsbuller och vatten.
Metod och avgränsning
Vad är miljöbedömning?
I arbetet med miljöbedömningen av planen finns två viktiga begrepp;
miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Med
miljöbedömning menas en process som innehåller vissa obligatoriska
moment som ska utföras. Processen resulterar i ett dokument som kallas
miljökonsekvensbeskrivning, där den betydande miljöpåverkan som
planens eller programmets genomförande kan antas medföra identifieras,
beskrivs och bedöms. I miljöbedömningen ingår att:

•
•
•
•
•
•

avgränsa vad miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla
utarbeta en miljökonsekvensbeskrivning, inklusive alternativ
genomföra olika typer av samråd
överväga resultaten från miljökonsekvensbeskrivningen och
samrådet i beslutsprocessen
informera om beslutet och grunderna för beslutet
följa upp den betydande miljöpåverkan som genomförandet av
planen medför

Miljöbedömning av den regionala planen har skett vid två tidigare
tillfällen. Det första tillfället var när planen började gälla för 2010 och det
andra tillfället var planen för 2014. Under denna period har även den
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nationella planen miljöbedömts och det har skett en gemensam utveckling
kring riktlinjer och metoder för miljöbedömning.
Avgränsning
Avgränsning i tid

Planperiodens slutår är år 2029 och av denna anledning är
miljöbedömningens referensår 2030. Eftersom miljöeffekterna av
investeringarna sträcker sig längre än slutåret görs även, där så är möjligt,
en tendensbedömning mot år 2045/2050, som är de år som bland annat
nämns för långsiktiga klimatmål. Bedömningar görs även på kort sikt, som
avser år 1-6 i planen.
Avgränsning i rum

Utgångspunkten i den regionala planen är Jönköpings län som kan sägas
utgöra den primära geografiska avgränsningen. Den rumsliga
avgränsningen varierar beroende på vilken miljöaspekt som behandlas, då
funktionella samband i miljön inte är styrda av geografiska gränser. Den
primära avgränsningen har använts vid kvantitativa beräkningar och
uppskattningar av t.ex. utsläppsmängder.
Avgränsning i sak

Trafikverket har tagit fram publikationen Metod för miljöbedömning av
planer och program inom transportsystemet (Trafikverket 2011:134).
Metoden innebär en ökad integrering av miljöbedömningen i
planeringsarbetet och baseras på kraven i miljöbalken 6 kap och
förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar. Trafikverket
anger i publikationen tre fokusområden; klimat, hälsa och landskap.
Parallellt med de regionala planerna arbetar Trafikverket med
miljöbedömning av den nationella planen. Till samrådet om
avgränsningen av miljöbedömningen har Trafikverket uppdaterat sina
bedömningsgrunder. De tre fokusområdena har också utvecklats och
kompletterats med ett fjärde område så att fokusområdena som föreslås är:
•
•
•
•

Klimat
Hälsa och livskvalitet
Landskap
Resurser tillgängliga för människan

I miljöbalken 6 kap. 12§ anges de 14 miljöaspekter som en
miljöbedömning av planer och program ska hantera. För att få aspekterna
hanterbara och relaterade till respektive fokusområde har Trafikverket
gjort ett förslag till fördelning av miljöaspekter och delaspekter och slagit
samman dem till tio miljöbedömningsgrunder, se Figur 3. Observera att
det inte är några skarpa gränser i figuren utan att en miljöaspekt kan ingå i
flera fokusområden.
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För miljöbedömningen av den regionala planen har vi valt att utgå från
Trafikverkets förslag till bedömningsgrunder och anpassa dessa efter
regionala förutsättningar.
Figur 3. Principfigur med aspekter och delaspekter, deras koppling till

fokusområden samt sammanslagning av de 14 aspekterna till tio
miljöbedömningsgrunder. Källa: Trafikverket

Bedömningsgrunder
För att utvärdera de studerade alternativen används bedömningsgrunder.
De bedömningsgrunder som har använts för planen är målbaserade. Det
innebär att de stödjer den måluppfyllelseanalys som
konsekvensbedömningen av planen utgör. De studerade alternativen
värderas med hjälp av bedömningsgrunderna mot relevanta
miljökvalitetsmål för respektive fokusområde i Figur 3. För att bedöma
utvecklingen inom respektive fokusområde används indikatorer. Det är
parametrar som utifrån befintligt underlag går att följa upp och som visar i
vilken riktning en åtgärd verkar i förhållande till respektive miljömål. En
samlad bild av miljöaspekter och vilka indikatorer som har används inom
respektive fokusområde samt kopplingen till de nationella och regionala
miljömålen finns i bilaga 2.

Bedömningsgrunder och indikatorer inom respektive fokusområde
beskrivs också under ”Nationella och regionala miljömål”.
Konsekvensbedömning
Konsekvensbedömningen i kapitel ”Nationella och regionala miljömål”
görs för respektive fokusområde. Respektive fokusområde berör, enligt
bilaga 2, ett antal miljökvalitetsmål. Konsekvensbedömningen har gjorts
som en måluppfyllelseanalys som redovisar möjlighet till måluppfyllelse
för respektive relevant miljömål enligt Figur 4. Skalnivåerna för
bedömningen har preciserats enligt följande:
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•

•

•

•

Motverkar måluppfyllelse – den samlade bedömningen av
planens åtgärder är att de inte alls eller i mycket begränsad
utsträckning bidrar till måluppfyllelse.
Osäkerhet kring om måluppfyllelse motverkas - den samlade
bedömningen är att planens åtgärder i begränsad utsträckning
bidrar till måluppfyllelse men att det finns potential att genom
tydligare preciseringar eller riktade åtgärder inom
åtgärdsområden arbeta mot måluppfyllelse. Osäkerheterna
kring möjligheterna till detta är dock stora.
Möjlighet/potential att bidra till måluppfyllelse - den samlade
bedömningen är att planens åtgärder har potential att bidra till
uppfyllelse. Det fordrar dock vissa preciseringar inom
respektive åtgärdsområde.
Bidrar till måluppfyllelse - den samlade bedömningen är att
planens åtgärder stärker möjligheten att bidra till
måluppfyllelse.

Motverkar måluppfyllelse
Begränsad möjlighet till
måluppfyllelse, men viss potential
finns
Möjlighet/potential att bidra till
måluppfyllelse
Bidrar till måluppfyllelse

Figur 4. Skala för konsekvensbedömning mot miljömål

Det nya planeringssystemet gör det svårare att bedöma konsekvenserna,
osäkerheterna blir större och bedömningarna blir i högre grad knutna till
schabloner. Detta beror på att planen i högre grad än tidigare redovisar
brister och problem och inte faktiska lösningar. Detta gäller särskilt under
planperiodens senare del, där andelen brister är större och andelen
namngivna objekt färre.
Nulägesbeskrivning
Dagens transport system
Det svenska vägnätet består av 98 500 km statliga vägar och 41 600 km
kommunala gator och vägar, 76 300 km enskilda vägar med statsbidrag
och ett mycket stort antal enskilda vägar utan statsbidrag. De flesta av
dessa är så kallade skogsbilvägar.
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Jönköpings län har ett väl utbyggt transportnät med E4 och stambanan
Stockholm-Malmö som pulsådror. Länets enda flygplats ligger i Axamo
strax väster om tätorten Jönköping. Det allmänna vägnätet i länet har en
längd av ca 4 600 km, se Figur 5. Det finns ungefär 300 km befintliga
cykelvägar inom Jönköpings län. Järnvägsnätet är ca 900 km, se Figur 6.

Figur 5. Flödet på länets vägnät: Källa: Trafikverket
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Figur 6. Flödet på länets järnvägar. Källa: Trafikverket

Det totala persontransportarbetet i Sverige inom vägtrafik, järnväg,
sjöfart och luftfart uppgick 2015 till 147 miljarder personkilometer.
Det är en ökning med 10 procent sedan år 2000 (Källa: Trafikanalys).
Fördelningen mellan trafikslagen framgår av Figur 7. Den visar att
vägtransporter är klart dominerande med ca 87 procent år 2015. I
denna siffra ingår både bil, buss, MC, moped, cykel och gångtrafik.
Biltrafiken uppgick till 87 procent, busstrafiken till drygt 7 procent,
MC och moped till knappt 1 procent, cykel 1,5 procent och gång
knappt 3 procent Biltrafiken har sedan år 2000 ökat med 7 procent,
kollektivtrafiken med 6 procent, gångtrafiken med 30 procent, medan
cykeltrafiken varit relativt konstant.
Sett till antalet resor genomfördes enligt den nationella
resvaneundersökningen för 2011-2014, 15 procent av antalet resor
med cykel eller till fots. I resvaneundersökningen för 2014-2015 har
siffran ökat till 28 procent. Sammantaget ökar andelen resor som
genomförs med buss, cykel och gångtrafik. Det totala resandet ökar
dock kraftigare, varför även biltrafiken ökar.
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Jönköpings län har som mål att öka resandet med kollektivtrafiken
med 60 procent till år 2025 till totalt 25 miljoner resor, jämfört med
resandet år 2011.
Godstransportarbetet var 2015 för riket som helhet 96 miljarder ton
kilometer. Det är en ökning med ca 5 procent sedan år 2000. Som
framgår av Figur 8 stod vägtrafiken år 2015 för drygt 40 procent av
godstransportarbetet.

Persontransportarbete - andelar per trafikslag
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Figur 7. Persontransportarbete, fördelning per trafikslag. Källa:
Trafikanalys

Godstransportarbete - andelar per trafikslag
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Figur 8. Godstransportarbete, fördelning per trafikslag. Källa:
Trafikanalys

141

Klimat
Transportsektorn står inför stora utmaningar när det gäller att minska sin
energianvändning och sina klimatpåverkande utsläpp. Enligt det transportpolitiska målet ska transportsektorn bidra till att miljökvalitetsmålet
Begränsad klimatpåverkan nås. Begränsad klimatpåverkan innebär
följande:
• Till år 2020 ska utsläppen av växthusgaser minska med 40 procent
jämfört med 1990 i de samhällssektorer som inte handlar med
utsläppsrätter (vilket innefattar transportsektorn, jordbrukssektorn,
mindre värmeverk och industrier). Av minskningen beräknas drygt
25 procent ske i Sverige och resten ske i form av investeringar i
andra EU-länder eller flexibla mekanismer (t.ex.
utsläppsminskande projekt som genomförs i utvecklingsländer)
• Till år 2050 är målet ett Sverige utan nettoutsläpp av växthusgaser
(alternativt 85 procents reduktion till 2045, som är förslag från
Miljömålsberedningen). För att nå målet har regeringen tre
handlingsplaner: Fossiloberoende fordonsflotta, Ökad
energieffektivisering och Främjande av förnybar energi.
Trafikverkets tolkning av begreppet fossiloberoende fordonsflotta
är att användningen av fossil energi i sektorn behöver minska med
åtminstone 80 procent till år 2030 jämfört med 2004. Trafikverket
har inom kapacitetsutredningen, liksom i arbetet med Färdplan
2050, tagit fram ett klimatscenario som beskriver vad som krävs
för att klara klimatmålen till 2030 och 2050, se Figur 9.

Figur 9. Utvecklingen av vägtrafikens användning av fossil energi med
beslutade åtgärder jämfört med klimatmål (EU respektive Sveriges egna mål).
De beslutade åtgärderna i referensprognosen inkluderar åtgärder och
styrmedel som var beslutade i slutet av 2011. Banan för Beslutade åtgärder
hög bygger på en trafikprognos enligt Trafikverkets jämförelsealternativ som
visar på osäkerheterna i prognoserna. Källa: Trafikverket (2012).
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För att åstadkomma minskningar i storleksordningen 80 procent till 2030
kommer det inte att räcka med effektivare fordon och ökad andel förnybar
energi. Det kommer även att krävas en förändrad inriktning mot ett mer
transportsnålt samhälle. Figur 10 illustrerar hur mycket de tre
åtgärdskategorierna effektivisering, förnybar energi respektive
transportsnålt samhälle behöver bidra med för att nå de uppsatta målen för
2030 respektive 2050 enligt Trafikverkets beräkningar. Beräkningarna
baseras på en minskning av personbilstrafiken med 20 procent till 2030
jämfört med 2010 års nivå och en stabilisering av godstrafiken på 2010 års
nivå.

Figur 10. Målbild i Trafikverkets scenario för att nå en fossiloberoende
fordonsflotta år 2030 samt en transportsektor utan nettoutsläpp av
växthusgaser 2050 (indexerad utveckling, 2004=100). Av staplarnas färg kan
man se hur stor del av minskningen som åstadkoms av var och en av de tre
åtgärdskategorierna. Källa: Trafikverket november 2012

Hälsa och livskvalitet
I de transportpolitiska målen är en av preciseringarna till hänsynsmålet att
transportsystemet ska bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås samt bidra
till ökad hälsa. I uppföljningen av de transportpolitiska målen är det
framförallt buller och luftkvalitet som följs upp, men det finns även andra
hälsoaspekter som är viktiga när det kommer till planering av ny
transportinfrastruktur. Att planera för ökad fysisk aktivitet i
transportsystemet är en aspekt som också har nära koppling till Sveriges
övergripande nationella folkhälsomål; att skapa samhälleliga
förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.

Befolkning
Befolkningsmässigt är Jönköpings län den sjätte största regionen i Sverige
med sina 352 735 invånare (2017). Jönköpings län är det mest
tätbefolkade länet i Småland (34 invånare per km2) och befolkningen är
relativt jämt fördelad över länet med en viss koncentration till Jönköpings
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kommun. Länet består av 13 kommuner där den största är Jönköping med
cirka 135 000 invånare (inklusive Huskvarna) följt av Värnamo, Nässjö,
Gislaved och Vetlanda. Länets invånarantal har legat ganska stabilt sedan
1970-talet.
Buller
Buller är den miljöstörning som påverkar flest människor i Sverige.
Samhällsbuller från trafik, grannar, restauranger, fläktar och industrier är
sällan hörselskadande, men kan orsaka en rad andra problem. Några
exempel är upplevd störning, försämrad talförståelse, sömnproblem,
försämrad inlärning och prestation samt fysiologiska stressreaktioner.
Mycket starka ljud kan orsaka hörselnedsättning och öronsusningar (tinnitus).
Drygt två miljoner människor bedöms vara utsatta för trafikbuller som
överskrider riksdagens riktvärden utomhus vid sin bostad. Nära hälften av
dessa utsätts för höga ljudnivåer även inomhus.
Den svenska riksdagen har antagit en rad miljömål för att säkerställa
miljön i Sverige. I målet En god bebyggd miljö, finns ett delmål om att
antalet människor som utsätts för störande trafikbuller i bostaden ska
minska. Ett annat av delmålen handlar om att grön- och vattenområden i
tätorter och tätortsnära områden ska bevaras och utvecklas. Behovet av
bullerfrihet i dessa områden ingår som en del.
Många människor känner sig störda av buller, och trafik är den
dominerande bullerkällan i samhället. Längs de statliga vägarna beräknas
200 000 personer vara utsatta för högre bullernivåer än de riktvärden som
riksdagen beslutat ska gälla inomhus. 370 000 personer beräknas vara
utsatta för den högsta tillåtna ljudnivån från järnväg, vilket är en högre
riktvärdet än inomhus.
I förordningen om omgivningsbuller ställs krav på att Trafikverket och
kommuner med mer än 100 000 invånare ska kartlägga buller och upprätta
åtgärdsprogram vart femte år. Naturvårdsverket ansvarar för att
sammanställa och redovisa kartläggningarna till EU-kommissionen.
För att en god miljökvalitet ska nås utanför befintliga bostäder bör enligt
infrastrukturpropositionen 1996/97:53, och anknytande dokument från
centrala myndigheter i normalfallet följande nivåer underskridas
(frifältsvärden).
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Vid väg
Vid spår

Bostad fasad
(ekvivalent)
55 dBA
60 dBA

Bostad uteplats
(ekvivalent)
55 dBAII
55dBA

Bostad uteplats
(max)
70 dBAI
70 dBAI

I Tidsvägning Fast. Får överskridas max 5 ggr/genomsnittlig maxtimme dag och kväll (kl. 06-22)
II Propositionen har inte någon angivelse för ekvivalent nivå för buller från vägtrafik vid uteplats

Tabell 1. Riktvärden för buller

Luftkvalitet
Luftföroreningar påverkar både hälsa och miljön. De kan göra människor
sjuka och förkorta den förväntade livslängden. De bidrar även till
växtskador, korrosion, nedsmutsning, övergödning, försurning och
klimatförändringar. Trafiken orsakar utsläpp av gaser och partiklar från
förbränning i motorn samt slitagepartiklar. Slitagepartiklarna frigörs bland
annat från förslitning av bromsar och hjul eller när dubbdäck sliter på
vägbanan.
Miljökvalitetsmålet Frisk luft beskriver de haltnivåer för luftkvalitet som
vi ska uppnå. Dessa nivåer ska vara vägledande i det nationella och
internationella arbetet för att förbättra luftkvaliteten. En av de stora
utmaningarna är utsläppen från vägtrafiken. Av preciseringarna av
miljömålet framgår bl a följande:
• halten av partiklar (PM2,5) överstiger inte 10 mikrogram per
kubikmeter luft beräknat som ett årsmedelvärde eller 25
mikrogram per kubikmeter luft beräknat som ett dygnsmedelvärde.
• halten av partiklar (PM10) överstiger inte 15 mikrogram per
kubikmeter luft beräknat som ett årsmedelvärde eller 30
mikrogram per kubikmeter luft beräknat som ett dygnsmedelvärde.
• halten av kvävedioxid överstiger inte 20 mikrogram per
kubikmeter luft beräknat som ett årsmedelvärde eller 60
mikrogram per kubikmeter luft beräknat som ett tim-medelvärde
(98-percentil).
Miljökvalitetsnormerna syftar till att skydda människors hälsa och miljön
samt att uppfylla krav som ställs genom vårt medlemskap i EU.
Regeringen har utfärdat en förordning med miljökvalitetsnormer (MKN)
för utomhusluft, Luftkvalitetsförordningen (2010:477).
Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft gäller i hela landet. Med
utomhusluft avses enligt förordningen utomhusluften med undantag för
arbetsplatser samt vägtunnlar och tunnlar för spårbunden trafik. Det finns
miljökvalitetsnormer för kvävedioxid/kväveoxider, partiklar
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(PM10/PM2,5), marknära ozon, bensen, kolmonoxid, arsenik, kadmium,
nickel och bens(a)pyren.
Landskapet
Jönköpings län karakteriseras av det småbrutna landskapet som ofta tar
formen av ett kuperat skogslandskap uppbrutet med en mängd fält för
jordbruksändamål. Länet har också ett stort antal sjöar (mer än 2300 sjöar)
och våtmarker. Vättern som är den största och djupaste sjön. Detta skapar
goda förutsättningar för många arters och naturtypers fortlevnad. Figur 11
visar en översiktsbild av markanvändningen i Jönköpings län.

En övergripande beskrivning av landskapet och dess ingående
beståndsdelar, samband och tidsdjup har gjorts inom ramen för
länsstyrelsens landskapsstrategi för biologisk mångfald (Länsstyrelsen i
Jönköpings län meddelande 2014:8). Trafikverket arbetar också efter en
övergripande Riktlinje landskap (TDOK 2015:0323).

Figur 11. En översiktsbild av markanvändningen i Jönköpings län. Stora ytor
är skogsklädda, men länets västra delar kännetecknas även av vidsträckta,
öppna högmossar. Odlingslandskapet har sin största utbredning i
vätterbygden, kring de stora sjöarna i söder och de östra delarna av länet.
Källa: Länsstyrelsen 2014:8

Natur och friluftsliv
Den värdefulla naturen i Jönköpings län avspeglar sig också i de särskilt
utpekade områden som finns för natur och friluftsliv i länet. Av Figur 12
framgår riksintressen för naturmiljö och friluftsliv samt Natura 2000områden. Det finns också andra skyddade områden och särskilt utpekade
områden som naturreservat och områden från tematiska inventeringar.
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Figur 12. Riksintressen för natur, kultur och friluftsliv

Kulturmiljö
Områden av nationellt intresse för kulturmiljö är utpekade som
riksintresse enligt Figur 12. Kulturmiljöer av särskilt intresse skyddas
enligt Kulturminneslagen och kan vara skyddade områden, bebyggelse
eller fornlämningar.
Resurser tillgängliga för människan
Areella näringar
Av Sveriges totala landareal på cirka 41 miljoner hektar är över hälften
eller 23,4 miljoner hektar klassad som produktiv skogsmark. I Jönköpings
län finns det ca 702 000 hektar produktiv skogsmark.

Sverige har ca 3 miljoner hektar jordbruksmark. I Jönköpings län finns det
ca 130 000 hektar jordbruksmark och jordbruksmarken utgör totalt 12,4
procent av landarealen.
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Vatten
Vatten är vår viktigaste naturresurs och vårt viktigaste livsmedel.
Riksdagen beslutade i mars 2004 att Sverige ska delas in i fem
vattendistrikt med en vattenmyndighet i varje. Region Jönköping ligger
inom Västerhavets vattendistrikt samt distrikt Söder Östersjön.
Inom Jönköpings län finns ett antal yt- och grundvattenförekomster som
nyttjas för dricksvattenförsörjning. Det finns också ett antal
vattenförekomster inom yt- och grundvatten som är särskilt utpekade med
hänsyn till dricksvattenförsörjning, se Figur 13. Bland länets
dricksvattentäkter kan Vättern nämnas, som försörjer ca 200 000
människor med dricksvatten.

Figur 13. Dricksvattenresurser

Alternativ
Alternativgenerering
Enligt miljöbalken ska rimliga alternativ till planen identifieras, beskrivas
och bedömas. I avgränsningen av miljöbedömningen föreslogs att
miljöbedömningen förutom åtgärdsalternativ och nollalternativ även skulle
hantera ett hållbarhetsalternativ. Hållbarhetsalternativet utgår från att
minska den mest negativa påverkan som har identifierats vid bedömning
av åtgärdsalternativet, vilket är klimatpåverkan.
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Ett åtgärdsalternativ som svarar upp mot målen för länet har diskuterats.
Olika möjliga inriktningar har studerats där huvudinriktningarna har varit
en något ökad satsning på väg eller järnväg. Två möjliga inriktningar av
åtgärdsalternativet redovisas i
Tabell 2.
Nollalternativet innebär en fortsatt fördelning av medel enligt nuvarande
plan.
En bedömning av vilka utsläppsmängder som det är rimligt att den
regionala planen skulle kunna hantera har gjorts enligt bilaga 3. Utifrån
detta har sedan ett teoretiskt hållbarhetsalternativ tagits fram. De tre
alternativen har en fördelning av medel mellan åtgärdsområdena enligt
Tabell 2.
Åtgärdsområde

Åtgärdsalternativ
väg
[Andel av
budget]

Åtgärdsalternativ
järnväg
[Andel av
budget]

Hållbarhetsalternativ
[Andel av
budget]

Nollalternativ
[Andel av
budget]

Större
investeringar (väg)
Samfinansiering
nationell plan
(järnväg)
Mindre
investeringar
Kollektivtrafik
Gång och cykel
Trafiksäkerhet
Driftbidrag till icke
statliga flygplatser
Statlig
medfinansiering
(Kollektivtrafik,
miljö och enskilda
vägar)

37 %

21 %

7%

35 %

22 %

38 %

43 %

28 %

24 %

24 %

27 %

24 %

2%

2%

-

2%

15 %

15 %

23 %

11 %

Total

100 %

100 %

100 %

100 %

Tabell 2. Förde

St
Tabell 2. Fördelning av medel per åtgärdsområde för de tre alternativen.
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Större väginvesteringar
I samtliga alternativ ingår ombyggnad av väg 32 på sträckorna
Sunneränga-Marbäck och Traneryd-Tranås, då dessa har ansetts som
låsningar då de är pågående eller har nära förestående byggstart. I
åtgärdsalternativen ingår även väg 27 förbi Bor och väg 842 förbi Tenhult.
Vid en ökad vägsatsning finns dessutom väg 27 Kärda-Bredaryd med.
Åtgärdsalternativet med ökad andel vägåtgärder innebär medel till
namngivna objekt under hela planperioden. Åtgärdsalternativet med ökad
andel järnväg samt hållbarhetsalternativet innebär ökade medel till järnväg
i främst slutet av planperioden.
Samfinansiering nationell plan
I samtliga alternativ finns det s k Y:et med. Det är järnvägen mellan delen
Nässjö–Värnamo och Vaggerydsbanan. Åtgärden innebär elektrifiering
och ytterligare hastighetshöjningar antingen på befintlig eller delvis ny
sträckning.
Vid en ökad järnvägssatsning ingår dessutom förbättringar på övriga
regionala banor för en robustare trafik. Dessa ligger huvudsakligen i slutet
av planperioden.
Mindre investeringar
Mindre investeringar innehåller mindre kostsamma åtgärder för förbättrad
trafiksäkerhet, framkomlighet och tillgänglighet. Det innebär förbättringar
inom både för gång- och cykeltrafik, kollektivtrafik och trafiksäkerhet.
Fördelningen är relativt likvärdig i samtliga alternativ.
Driftsbidrag till icke statliga flygplatser
Avser driftsbidrag till Jönköping Airport. Ingår i samtliga alternativ utom
hållbarhetsalternativet.
Statlig medfinansiering
Avser statlig medfinansiering till kommunala åtgärder för gång- och
cykeltrafik och kollektivtrafik samt åtgärder på enskilda vägar.
Fördelningen är relativt likvärdig i samtliga alternativ.
Miljökonsekvenser av studerade alternativ
Denna miljökonsekvensbeskrivning görs på en övergripande nivå med
syftet att fånga in effekterna av planen som helhet. Det kan finnas stora
variationer mellan enskilda objekt även inom samma åtgärdskategori, men
strävan har varit att värdera helheten. I det tidiga planeringsskedet har inte
heller åtgärder som förebygger eller mildrar eventuell skadlig påverkan av
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enskilda objekt studerats i detalj, eftersom detta i hög grad beror på
anläggningens sträckning och utformning.
I detta kapitel bedöms miljökonsekvenserna av åtgärdsalternativet och
hållbarhetsalternativet i förhållande till nollalternativet. Det bör poängteras
att en positiv utveckling i förhållande till nollalternativet inte
nödvändigtvis medför en absolut positiv miljöpåverkan i förhållande till
nuläget.
Konsekvensbedömning görs för de fyra fokusområdena Klimat, Hälsa och
livskvalitet, Landskap samt Resurser tillgängliga för människan. För
respektive fokusområde redovisas bedömningsgrunder samt konsekvenser
för respektive alternativ. I kapitel 6 görs sedan en samlad bedömning där
grad av måluppfyllelse bedöms utifrån miljöaspekter och
miljökvalitetsmål.
Klimat
Bedömningsgrunder
Trafikverket har i sitt förslag till bedömningsgrunder delat upp dem i tre
delaspekter:
• Trafikens klimatpåverkan
• Robust planering – hur åtgärderna passar in i ett samhälle där
klimatmål nås
• Infrastrukturhållningens klimatpåverkan – från byggande, drift och
underhåll

Infrastrukturhållningens klimatpåverkan följs upp genom nyckeltal på
nationell nivå. Det bedöms inte tillföra något ytterligare att hantera den
regionalt och den har därför inte studerats vidare.
Ett mått på trafikens klimatpåverkan är utsläpp av luftföroreningar. Den
bedöms genom utvecklingen av olika ämnen, vilka hämtas från respektive
samhällsekonomisk objektbeskrivning (SEB) för namngivna objekt. CO2
är en lämplig indikator för trafikrelaterade utsläpp. För de objekt där SEB
inte upprättats har schabloner använts, enligt bilaga 3. För en övergripande
bedömning har också det totala trafikarbetet studerats, dvs antal
fordonskilometer. Detta utifrån att ett minskat trafikarbete medför minskat
utsläpp av CO2.
Robust planering handlar om hur åtgärder i planen passar in i en framtid
där klimatmål kan nås. Det handlar om en framtid där biltrafiken minskar
och lastbilstrafiken inte ökar. Transportsystemet behöver vara redo för den
omställning som kommer att behövas om klimatmålen ska uppnås.
Miljömålsberedningens betänkande ”En klimat- och luftvårdsstrategi för
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Sverige” (SOU 2016:47) uttryckte det på detta sätt under rubriken
Transporteffektivt samhälle:
”Åtgärder för att minska utsläppen från transportsektorn genom att verka
för ett samhälle med ett mer effektivt och klimatsmart transportarbete är
en viktig del i det långsiktiga omställningsarbetet. En del i detta är att
göra gång-, cykel- och kollektivtrafik till normgivande i planeringen i
större tätorter, samt att resor med buss och tåg underlättas vid planering
av infrastruktur mellan tätorter.”
Utifrån detta görs en bedömning av i vilken grad planen skapar
förutsättningar för att kollektivtrafik, gångtrafik och cykeltrafik blir
normgivande i planeringen. Andra bedömningar av hur planen påverkar
möjlighet till omställning och uppmuntrar till bättre kollektivtrafik, gång
och cykel är om och i vilken grad planen bidrar till förtätning eller
utspridning och om planen bidrar till ökad kollektivtrafik.
Åtgärdsalternativ och nollalternativ
Nuvarande klimatmål för trafiksystemet avser en minskning av de
klimatpåverkande utsläppen med 80 procent 2030 jämfört med 1990.
Detta innebär, som andel av det nationella målet, en total minskning av de
årliga utsläppen för trafiken i Jönköpings län med 1,25 miljoner ton
koldioxidekvivalenter. Denna minskning kan ske genom en stor rad
åtgärder som inkluderar bland annat elektrifiering, alternativa bränslen,
minskat resande och åtgärder inom såväl stadsplanering som regional
infrastrukturplanering.
Utredningen Fossilfrihet på väg (SOU 2013:84) har kartlagt vilken
potential för utsläppsminskningar som finns för olika åtgärder för att
uppnå den totala minskningen med 80 procent till 2030. Den stora
merparten av minskningen sker till följd av andra åtgärder än vad som
ingår i den regionala infrastrukturplanen eller övrig infrastruktur. Dock
uppskattas 0-9 procent av minskningen kunna ske som följd av satsningar
på kollektivtrafikåtgärder. Enligt den tidigare rapporten från Trafikverket
”Underlag till färdplan 2050” (Trafikverket 2012:224) kan ytterligare 2
procentenheter av minskningen ske som följd av satsningar på cykel. De
regionala infrastrukturmedlen motsvarar 6,35 procent av de totala
infrastrukturmedlen (Nationell plan och Regionala planer). De regionala
planerna bär därmed 6,35 procent av denna minskning, det vill säga 0,13 –
0,7 procent av den totala minskningen. Detta ger att den regionala planen
för Jönköpings län ska bidra med minskningar av de klimatpåverkande
utsläppen med 1 600 – 8 700 ton per år.
Utifrån detta har en beräkning gjorts av planens påverkan (CO2ekvivalenter) utifrån ingående åtgärdsområden inklusive namngivna
objekt. Hur beräkningen genomförts framgår av bilaga 3 och resultatet
framgår av Tabell 3.
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Åtgärdsområde

Nollalternativ
[ton CO2ekv.]

Större investeringar
(väg)
Samfinansiering
nationell plan (järnväg)
Mindre investeringar
(hållplatser, gång- och
cykelväg längs statlig
väg, mitträcken,
framkomlighet m.m.)
- Varav Kollektivtrafik
och gång- och cykelväg
- Varav väg
Driftsbidrag till icke
statliga flygplatser
Statlig medfinansiering
(Kollektivtrafik, miljö
och säkerhetsåtgärder)
- Varav Kollektivtrafik
och gång- och cykelväg
-Varav väg
Total

Hållbarhets
-alternativ
[ton CO2ekv.]

Åtgärdsalternativ
vägjärnväg
[ton CO2ekv.]

+390

+80

+230 - +410

-320

-510

-440 - -250

+80

-190

+10

-90
+170

-220
+30

-120
+130

+20

0

+20

-70

-220

-100

-90

-220

-120

+20

0

+20

+100

-840

+80 - -280

Tabell 3. Utsläpp av koldioxidekvivalenter per år och alternativ.

Resultatet visar att utsläppen av CO2 kommer att minska eller svagt öka,
beroende på fördelningen mellan väg- och järnvägstrafik i
åtgärdsalternativet. I jämförelse med nollalternativet är åtgärdsalternativet
positivt. Hur mycket bättre alternativet är än nollalternativet beror dock på
hur stor andelen järnvägstrafik blir.
Ökningen av CO2 kommer framför allt från väginvesteringar.
Sammanställning av tillgängliga samhällsekonomiska bedömningar från
namngivna objekt visar också på en ökning av CO2.
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Figur 14. Antal körda mil med bil i genomsnitt per länsinvånare och år. I
körsträckorna ingår även de mil som blivit körda utanför länet och i utlandet.
Med län avses Jönköpings län. Källa: Miljomal.se

Angående det totala trafikarbetet så visar statistik från länsstyrelsen att den
genomsnittliga körsträckan med bil per person i Jönköpings län har varit
relativt konstant under senare år och att den är något högre än
riksgenomsnittet, se figur 14. Då nollalternativet är en del av denna
utveckling och åtgärdsalternativet har något mindre medel till vägar
bedöms åtgärderna i den regionala planen ha förutsättningar att leda till
något minskat trafikarbete.
Hållbarhetsalternativ
Hållbarhetsalternativet innebär en betydligt större satsning på järnväg samt
en viss ökning av satsningar på gångtrafik, cykeltrafik och kollektivtrafik.
Hållbarhetsalternativet visar på en något bättre bild än åtgärdsalternativet
då det innebär att utsläppen av CO minskar enligt Tabell 3. Även med den
stora förändring av fördelningen mellan åtgärdsområden som görs jämfört
med åtgärdsalternativet så är dock minskningen inte tillräcklig för att
länstransportplanen ska klara att ta sin andel av den utsläppsminskning
som behövs för att nå klimatmålen. Hållbarhetsalternativet visar dock att
det är möjligt att vända trenden och gå mot successivt minskade utsläpp.
Hållbarhetsalternativet och åtgärdsalternativet är relativt likvärdiga i
början av planperioden. Successivt ökar sedan andelen medel till främst
järnväg i hållbarhetsalternativet.
2

Det kan konstateras att schabloner för beräkning av klimatpåverkan från
åtgärdsområden av naturen är grova och endast ger en indikation på hur
planen påverkar klimatet. Dessa blir även grövre i takt med att
åtgärdsalternativet i större grad är odefinierat genom förskjutningen från
konkreta objekt till potter. Det är dock tydligt att fortsatta satsningar på
primärt vägåtgärder inte bidrar till att uppnå klimatmålen. Utredningen
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fossilfrihet på väg (SOU 2013:84) visar tydligt behovet av minskad
efterfrågan på transporter, ökad transporteffektivitet och ökad användning
av kollektivtrafik utöver satsningar på energieffektivare fordon,
biodrivmedel och elektrifiering.
Hälsa och livskvalitet
Bedömningsgrunder

Hälsa och livskvalitet föreslår Trafikverket delas upp i miljöaspekterna:
•
•
•

Människors hälsa
Befolkning
Luft

Människors hälsa innefattar dessutom delaspekterna
•
•
•

Buller och vibrationer
Aktivt resande
Trafiksäkerhet

Trafiksäkerhet avser risk för olyckor inom väg- och järnvägssystemet. Det
följs upp nationellt och det bedöms inte tillföra något ytterligare att
hantera det regionalt och det har därför inte studerats vidare.
För buller och vibrationer finns nationella riktvärden. Buller har bedömts
genom bullerutveckling för namngivna objekt samt GIS-analys.
Aktivt resande avser möjlighet till fysisk aktivitet som gång och cykel.
Detta har även en koppling till de nationella folkhälsomålen. Dessa har
mål avseende bland annat möjlighet till fysisk aktivitet och möjlighet till
delaktighet och inflytande i samhället. Utifrån detta har åtgärderna följts
upp mot möjlighet till fysisk aktivitet. Det innebär möjligheten för
trafikanter att förflytta sig med cykel eller till fots. Dessa kan även vara
betydande inslag vid kollektivtrafik.
Miljöaspekten befolkning hanterar följande delar:
•
•
•
•
•
•

Möjligheten att resa med cykel och till fots och möjligheten att
resa med kollektivtrafik
Jämlik tillgänglighet oavsett socioekonomisk status
Jämställdhet mellan kvinnor och män
Möjligheter för barn att säkert förflytta sig på egen hand
Tillgång till transportsystemet för personer med
funktionsnedsättning
Balans i utbudet av tillgänglighet i olika geografier utifrån skilda
förutsättningar och behov

Uppföljningen sker utifrån de samhällsekonomiska bedömningarna för
namngivna objekt samt bedömning av vilka ytterligare satsningar som
ingår avseende bl a cykel och kollektivtrafik. Här finns även ett samband
med delaspekten aktivt resande.
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Luftföroreningar har bedömts utifrån indikatorerna under klimat. Ämnen
som går att följs upp är NOx och partiklar. Dessa hämtas från
samhällsekonomiska beräkningar för namngivna objekt.
Regeringen har fastställt preciseringar av miljökvalitetsmålet Frisk luft,
om högsta halt av partiklar, NO2 och marknära ozon. Riktvärdena sätts
med hänsyn till känsliga grupper och nivåerna är betydligt lägre än de
juridiskt bindande miljökvalitetsnormerna. Utifrån beräkningar och
bedömningar har det bedömts om planen bidrar till att:
•
•

klara MKN
klara Frisk lufts preciseringar av NO2 och partiklar

Åtgärdsalternativ och nollalternativ
Människors hälsa
Åtgärdsalternativet innehåller ett antal namngivna objekt. I de fall där
trafiken flyttas längre från bebyggelse och färre bostäder utsätts för buller
och vibrationer leder objektet generellt till förbättringar vad gäller antal
personer som är exponerade för höga buller- och vibrationsnivåer.
Exempel på sådana objekt är väg 27 förbifart Bor och väg 27 KärdaBredaryd. Andra objekt kan leda till ökat buller, men åtgärder för att
reducera detta ingår som en åtgärd i objektet.
De åtgärdsområden som inte innehåller namngivna objekt är generellt
svårare att utvärdera och här är osäkerheterna större. Satsningar på ökad
kollektivtrafik och järnvägstrafik är positivit ur många aspekter, men kan
medföra ökat buller och vibrationer. I de flesta fall bedöms dock dessa
satsningar inte medföra nya korridorer i landskapet utan förändringar sker
i anslutning till befintliga strukturer. Det kan också innebära andra typer
av bränslen och system som är positiva ur bullersynpunkt, som ökat antal
elfordon.
Åtgärdsalternativet innebär en fortsatt satsning på gångtrafik, cykeltrafik
och kollektivtrafik. Detta är generellt positivt för det aktiva resandet och
positivt för folkhälsan. Åtgärdsalternativet och nollalternativet är i detta
avseende relativt likvärdiga.
Befolkning
Både åtgärdsalternativ och nollalternativ innebär förslag på satsningar som
gynnar kollektivtrafik, cykeltrafik och trafiksäkerhet. Detta är satsningar
som generellt är positivt för miljöaspekten befolkning. Den nationella
resvaneundersökningen visar att kvinnor nyttjar kollektivtrafiken mer än
män, vilket gör att satsningar på kollektivtrafik är positivt för
jämnställdheten. Det innebär å andra sidan att den största potentialen för
att öka andelen kollektivtrafik finns hos män. Även tillgänglighet
avseende socioekonomisk status och tillgänglighet för barn och personer
med funktionsnedsättning bedöms öka vid satsningar på kollektivtrafik.
156

Flera av de namngivna objekten reducerar genomfartstrafiken i befintliga
tätorter, vilket underlättar för gångtrafik och cykeltrafik samt ökar
trafiksäkerheten.
Åtgärdsalternativet och nollalternativet bedöms i detta avseende som
relativt likvärdiga.
Luft
Den generella utvecklingen i samhället bedöms innebära en fortsatt
minskning av de totala utsläppen av kväveoxider från fordon tack vare en
fortsatt teknisk utveckling. EU-direktivet om nationella utsläppstak, som
trädde i kraft i december 2016, skärper kraven på utsläpp av fem ämnen,
bland annat kväveoxider, flyktiga organiska ämnen (VOC) och små
partiklar. Direktivet kommer att medföra att antalet förtida dödsfall i
Europa på grund av luftföroreningar halveras mellan 2005 och 2030. För
Sverige innebär direktivet också att transporten av luftföroreningar från
övriga Europa kommer att minska. Även om utsläppen minskar är dock
bedömningen att miljökvalitetsmålet Frisk luft inte kommer att klaras.
Skärpta avgaskrav på motorfordon medförde att halterna av kvävedioxid i
tätortsluften har minskat sedan 1990-talet. Halterna är dock fortfarande
höga i främst större städer. De mätningar och beräkningar som gjort i länet
(IVL 2016) visar dock att MKN för luftkvalitet klaras i Jönköpings län och
i övriga kommuner. Sammanställningen visar dock att miljökvalitetsmålet
Frisk lufts årsmedelvärde (15µg) överskreds i sju av länets kommuner
avseende partiklar. Avseende kvävedioxid överskreds miljökvalitetsmålets
årsmedelvärde (20 µg) i Jönköping.
En sammanställning av tillgängliga samhällsekonomiska bedömningar för
namngivna objekt visar att åtgärdsalternativet innebär en viss ökning av
emissionerna av NOx och oförändrade emissioner när det gäller partiklar.
Sammanfattningsvis bedöms åtgärdsalternativet ha något ökade
möjligheter att förbättra luftkvaliteten jämfört med nollalternativet, men
det beror till stor del på andelen medel för järnväg respektive väg. Både
åtgärdsalternativ och nollalternativ påverkar inte möjligheterna att fortsatt
klara MKN. Beroende på andelen medel för järnväg kan
åtgärdsalternativet medföra minskade utsläpp totalt, vilket då innebär en
utveckling i rätt riktning avseende möjligheten att på sikt klara
miljökvalitetsmålen. Detta märks framför allt mot slutet av planperioden.
Hållbarhetsalternativ
Hållbarhetsalternativet innebär betydligt ökade satsningar på järnväg,
kollektivtrafik, cykeltrafik och gångtrafik. Det är generellt positivt ur
samtliga miljöaspekter avseende hälsa. De två namngivna objekt som
ingår i alternativet bedöms som positiva avseende buller och
trafiksäkerhet. Det innebär också att de namngivna objekten tillsammans
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med de ökade satsningarna på kollektivtrafik, cykeltrafik och gångtrafik
förväntas bidra till ett ökat aktivt resande och ett mer jämnställt samhälle.

En kraftigt ökad satsning på järnvägstrafik bedöms vara positivt för
luftkvaliteten. Den ökade satsningen på regionala banor som detta innebär
bedöms också gynna det aktiva resandet. Däremot kan det bidra till ökat
buller. Då satsningarna framför allt berör befintliga sträckningar bedöms
dock inga nya områden beröras.
Landskap
Bedömningsgrunder
Fokusområde landskap föreslås av Trafikverket delas upp i tre
miljöaspekter:

•
•
•

Biologisk mångfald, växt och djurliv
Landskap – form och skala
Forn- och kulturlämningar, annat kulturarv samt bebyggelse

Biologisk mångfald hanterar bl a:
•
•
•

Infrastrukturens barriäreffekt och mortalitet
Grön infrastruktur
Intrång och störning

Bedömningen av biologisk mångfald sker utifrån i vilken grad planen tar
skyddade områden i anspråk samt om det finns risk för att skyddade arter
berörs. Detta följs upp genom GIS-analys för namngivna objekt och
riskbedömning i övrigt. Utifrån namngivna objekt kan även risken för
ökade barriäreffekter och splittring av landskapet analyseras.
Förändrade utsläppsnivåer enligt klimat ovan har även betydelse för den
biologiska mångfalden då det påverkar försurning och risk för
övergödning.
Med landskap avses både helhetsbilden av landskapet samt dess betydelse
för natur, kultur och människa. Landskapets helhet kan mätas med GISanalyser som visar ingående objekts eventuella fragmentering av
landskapet. Trafikverket har även tagit fram en riktlinje för landskap
(TDOK 2015:0323) som anger Trafikverkets ambitionsnivå. För
Jönköpings län finns också en landskapsstrategi för biologisk mångfald
(Länsstyrelsen i Jönköpings län 2014:8).
Utöver landskapets helhet har GIS-analyser använts för att klarlägga om
kulturhistoriskt utpekade områden berörs.
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Åtgärdsalternativ och nollalternativ
Landskap – form och skala
Infrastruktur påverkar landskapet på ett genomgripande sätt, såväl den
befintliga infrastrukturen som den planerade. Den utgör ett nät för att
försörja människors behov för att kunna leva, röra sig och verka i
landskapet. Den påverkar den sammansatta upplevelsen av landskapet – en
helhet av landskapets form och rumslighet, dess ekologi och tidsdjup
(kulturhistoria). Att miljöbedöma hur en regional plan för infrastruktur
påverkar landskapet, är en uppgift som innehåller flera utmaningar.
Framför allt är det svårt att miljöbedöma de andelar som inte ingår i
namngivna objekt utan som enbart är potter eller medel till
åtgärdsområden. Då denna del har ökat jämfört med nollalternativet blir
osäkerheterna också större.
Ett antal av de namngivna objekten innebär helt nya vägsträckningar.
Dessa medför störst risk för att skapa nya barriärer i landskapet och
medföra risker för att känsliga landskap, värdefulla naturmiljöer och
kulturmiljöer tas i anspråk. Sett till planen som helhet står dock dessa
objekt för en relativt liten del.
Åtgärdsalternativet och nollalternativet bedöms som relativt likvärdiga.
Biologisk mångfald, växt- och djurliv
Ett antal av de namngivna objekten innebär helt nya vägsträckningar.
Dessa medför störst risk för att skapa nya barriärer i landskapet och
medföra risker för att värdefulla naturmiljöer tas i anspråk. Sett till planen
som helhet står dock dessa objekt för en relativt liten del. Väg 32
Sunneränga-Marbäck och väg 32 söder om Tranås passerar inom
riksintresse för naturmiljö. Väg 27 förbi Bor och förbi Forshaga medför
nya stråk i landskapet som riskerar att öka barriäreffekterna.
Av övriga åtgärdsmedel som inte är knutna till namngivna objekt är det
svårt att dra några konkreta slutsatser. Ökade satsningar på järnväg och
cykeltrafik kan dock också medföra att barriärerna i landskapet ökar. Då
dessa främst berör befintliga strukturer bedöms dock inte effekterna bli så
stora, men bedömningen är osäker.
Forn- och kulturlämningar, annat kulturarv samt bebyggelse
Ett antal av de namngivna objekten innebär helt nya vägsträckningar.
Dessa medför störst risk för att skapa nya barriärer i landskapet och
medföra risker för att värdefulla kulturmiljöer tas i anspråk. Sett till planen
som helhet står dock dessa objekt för en mycket liten del. I flera av
beskrivningarna av namngivna objekt lyfts dock att kulturmiljöer riskerar
att påverkas och det konstateras också att arkeologiska undersökningar
kan krävas. Väg 32 söder om Tranås passerar genom riksintresse för
kulturmiljö.
Av övriga åtgärdsmedel som inte är knutna till namngivna objekt är det
svårt att dra några konkreta slutsatser. Ökade satsningar på järnväg och
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cykeltrafik kan dock också medföra att barriärerna i landskapet ökar. Då
dessa främst berör befintliga strukturer bedöms dock inte effekterna bli så
stora.
Hållbarhetsalternativ
Hållbarhetsalternativet innehåller endast två namngiva objekt som båda är
längs väg 32. Dessa riskerar att ökar barriäreffekterna något. Generellt
bedöms dock hållbarhetsalternativet innebära ökade satsningar på
befintliga strukturer och järnvägssträckningar, varför påverkan på
landskapet är mindre än i nollalternativet och åtgärdsalternativet.
Resurser tillgängliga för människan
Bedömningsgrunder

Fokusområdet föreslås av Trafikverket delas upp i tre miljöaspekter:
•
•
•

Mark
Materiella tillgångar
Vatten

Miljöaspekten vatten har delats in i tre delaspekter:
•
•
•

Dricksvattenförsörjning
Ekologiska värden
Flöden och nivåer

Mark innefattar delaspekterna förorenade områden och skyddade
områden. Det har gjorts GIS-analyser som visar på om skyddade områden
och förorenade områden berörs. Dessa har även följts upp för namngivna
objekt. Avseende materiella tillgångar är det jord- och skogsbruk som har
betydelse för planen. Detta har följts upp genom GIS-analyser som visar
risk för om brukningsvärd jordbruksmark och produktiv skogsmark tas i
anspråk. Dricksvatten som resurs har bedömts utifrån konfliktsträckor
med vattenskyddsområden.
Ekologiska värden avser vattenförekomsters kvalitet och betydelse för
ekologiska värden. Det har bedömts inom fokusområde Landskap och
hanteras inte ytterligare här.
Yt- och grundvatten kan påverkas av avsänkning och förändrade nivåer.
Risken bedöms utifrån konfliktsträckor med vattenskyddsområden samt
förekomst av tunnlar och djupa skärningar i utpekade objekt.

Åtgärdsalternativ och nollalternativ
Mark
Som framgår av fokusområde landskap ovan innebär de namngivna
objekten en viss påverkan på nya markområden. Inget av de namngivna
objekten anger dock att det berör förorenade områden.
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De medel som inte är knutna till övriga åtgärdsområden bedöms i liten
utsträckning beröra nya markområden. Åtgärder i främst anslutning till
tätorter kan medföra öka risk för att förorenade områden berörs. Risken
bedöms dock som liten och genom åtgärder kan riskerna med att påverka
markföroreningar reduceras. Samtliga alternativ bedöms därför medföra
små effekter på miljöaspekten mark.
Materiella tillgångar
Av de namngivna objekten är det några som medför ny sträckning och det
är främst dessa som påverkar jordbruks- och skogsmark. En grov
bedömning är att de namngivna objekten tar ca 18 hektar skogsmark och
ca 7 hektar jordbruksmark i anspråk. Detta är en påverkan på
miljöaspekten materiella tillgångar, men sett till länet som helhet är
påverkan mycket begränsad för både åtgärdsalternativ och nollalternativ.
Av övriga åtgärdsmedel är det främst satsningar på cykel och järnväg som
kan beröra materiella tillgångar.
Vatten
Av de namngivna objekten är det inget objekt där det anges att det råder
risk för påverkan på allmänna vattenskyddsområden. Det konstateras
istället att ny väg förbättrar möjlighetet till omhändertagande av dagvatten,
vilket reducerar risken jämfört med nuläget. Övriga åtgärdsområden
medför till stor del åtgärder i anslutning till befintliga system och även här
bedöms som möjligheten till förbättringar jämfört med nuläget som goda.
Inget av de namngivna objekten lyfter risk för stora skärningar eller
tunnlar. Sett till länet som helhet medför därför både åtgärdsalternativ och
nollalternativ små effekter på miljöaspekten vatten.
Hållbarhetsalternativ
Hållbarhetsalternativet bedöms precis som övriga alternativ ge små
effekter på miljöaspekten vatten. Det medför till stor del åtgärder i
anslutning till befintliga system och här bedöms möjligheten till
förbättringar som goda.
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Samlad bedömning
Redovisningen av planens effekter inom miljö och hälsa utgår från
Trafikverkets indelning i fokusområdena Klimat, Hälsa och livskvalitet,
Landskap och Resurser tillgängliga för människan. Det nya
planeringssystemet innebär att en större andel medel successivt ska
användas för att hantera brister. Den ökade andelen medel till brister gör
konsekvensbedömningarna osäkrare och gör att bedömningarna i högre
grad får grunda sig på schabloner och antaganden. En svårighet med detta
är att det inte är klarlagt hur en brist ska lösas. Den kan t ex lösas med en
vägåtgärd, kollektivtrafikåtgärd, cykelåtgärd eller annan typ av åtgärd.
Av de fyra fokusområdena är det främst inom fokusområde Klimat samt i
viss mån inom fokusområde Hälsa och livskvalitet samt Landskap som
planen medför någon större risk för påverkan. Inom fokusområde Resurser
tillgängliga för människan är den regionala planens effekter generellt små.
Det ska också poängteras att den regionala planen för Region Jönköpings
län är en liten del av infrastrukturplaneringen och samverkar med övriga
regionala planer samt nationell plan.
Den samlade bedömningen av planens miljöpåverkan har gjorts som en
måluppfyllelseanalys. Måluppfyllelseanalysen visar om planen bidrar till
respektive motverkar uppfyllelse av miljömålen enligt tabell 4.
Klimat
De beräkningar som gjorts, utifrån Trafikverkets prognoser, visar att
åtgärdsalternativet kan skapa möjlighet att bidra till en uppfyllelse av
klimatmålen. Det beror till stor del på andelen medel till järnväg i
förhållande till väg. En fortsatt satsning på vägar i nivå med
nollalternativet medför en ökning av utsläppen av CO2., medan ökade
medel till järnväg innebär att utsläppen av CO2 kan minska. Det är dock
långt kvar för att planen ska kunna bidra med sin del till ett uppfyllande av
miljömålet Begränsad klimatpåverkan. Hållbarhetsalternativet är något
mer positivt och visar att trenden kan gå i rätt riktning och CO2-utsläppen
minska. Reduceringen är dock för långsam för att miljömålet ska
uppfyllas. I början av planperioden är alternativen också relativt likvärdiga
och det är först mot slutet av planperioden som det är någon större skillnad
mellan alternativen.

Svårigheten att oavsett alternativ skapa förutsättningar för måluppfyllelse
bedöms till viss del bero på syftet med den regionala planen. Planen
bygger på investeringar i framtida resande och för att uppnå klimatmålen
räcker det inte med att vi reser på andra sätt utan det krävs att vi även reser
mindre. Planens syfte är inte att hantera denna typ av åtgärder utan dessa
får hanteras i andra sammanhang och via politiska direktiv och incitament.
Det kan också konstateras att schabloner för beräkning av klimatpåverkan
från åtgärdsområden av naturen är grova och endast ger en indikation på
hur planen påverkar klimatet. Dessa blir även grövre i takt med att
åtgärdsalternativet i större grad är odefinierat genom förskjutningen från
162

konkreta objekt till potter och brister. Det är dock tydligt att fortsatta
satsningar på primärt vägåtgärder inte bidrar till att uppnå klimatmålen.
Både åtgärdsalternativ och hållbarhetsalternativ skapar, i jämförelse med
nollalternativet, förutsättningar för att i ökad grad uppfylla miljöaspekten
robust planering. Detta då de innehåller ökade satsningar på
kollektivtrafik, cykeltrafik och gångtrafik. Detta förväntas öka
möjligheterna till exploatering i knutpunkter och bidra till en robust
planering.
Hälsa och livskvalitet
Åtgärdsalternativet innehåller ett antal namngivna objekt där trafiken
flyttas längre från bebyggelse och färre bostäder utsätts för buller och
vibrationer. Andra objekt kan leda till ökat buller, men åtgärder för att
reducera detta ingår som en åtgärd i objektet. Generellt medför både
åtgärdsalternativ och nollalternativ en positiv utveckling avseende buller
och vibrationer.

För aktivt resande är alternativen positiva då de förbättrar möjligheterna
till satsningar på gång- och cykeltrafik och kollektivtrafik. Även för
miljöaspekten befolkning är alternativen positiva då satsningar på
cykeltrafik och kollektivtrafik generellt bedöms bidra till ett mer
jämnställt samhälle.
Sammantaget bedöms både åtgärdsalternativ och nollalternativ bidra till
ett uppfyllande av miljömålet En god bebyggd miljö.
Hållbarhetsalternativet bedöms ha större förutsättningar till ökad grad av
måluppfyllelse då det innebär ökade satsningar på kollektivtrafik,
cykeltrafik och gångtrafik.
För luft bedöms både åtgärdsalternativ och hållbarhetsalternativ bidra till
att miljökvalitetsnormerna för luftkvalitet går att uppfylla, men medför
inte tillräckliga förbättringar för att miljökvalitetsmålet Frisk luft ska
kunna uppfyllas.
Landskap
Ett antal av de namngivna objekten i åtgärdsalternativ och nollalternativ
innebär helt nya vägsträckningar. Dessa medför ökad risk för att skapa nya
barriärer, som kan ge effekter på den biologiska mångfalden och
landskapet som helhet. Sett till planen som helhet står dock dessa objekt
för en relativt liten del, men ett antal skyddade natur- och
kulturmiljöområden riskerar att beröras. Av övriga åtgärdsmedel som inte
är knutna till namngivna objekt är det svårt att dra några konkreta
slutsatser. Dessa berör till stor del befintliga strukturer och effekterna
bedöms därför som begränsade.

Sammanfattningsvis bedöms åtgärdsalternativet och nollalternativet
medföra en viss begränsad möjlighet att uppnå de miljömål som är
kopplade till fokusområdet. Hållbarhetsalternativet medför också en viss
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ökad risk för påverkan på landskapet. Hållbarhetsalternativet bedöms dock
i ökad grad följa befintliga strukturer och bedöms därför ha en ökad
potential att bidra till måluppfyllelse.
Resurser tillgängliga för människan
De namngivna objekten i åtgärdsalternativ och nollalternativ innebär en
begränsad påverkan på nya markområden och skyddade områden. Inget av
de namngivna objekten anger att det berör förorenade områden. En grov
bedömning är att de namngivna objekten tar ca 18 hektar skogsmark och
ca 7 hektar jordbruksmark i anspråk. Detta är en påverkan på
miljöaspekten materiella tillgångar, men sett till länet som helhet är
påverkan mycket begränsad. De medel som inte är knutna till enskilda
objekt bedöms i liten utsträckning beröra nya markområden. Åtgärder i
främst tätorter kan medföra öka risk för att förorenade områden berörs.
Risken bedöms dock som liten och genom åtgärder kan riskerna med att
påverka markföroreningar reduceras.

Av de namngivna objekten är det inget där det råder risk för påverkan på
områden som är utpekade för dricksvattenförsörjningen. Flera objekt är
dock i anslutning till befintlig sträckning och det konstateras att åtgärder,
som omhändertagande av dagvatten, reducerar risken jämfört med nuläget.
Övriga åtgärdsområden medför till stor del åtgärder i anslutning till
befintliga system och även här bedöms som möjligheten till förbättringar
jämfört med nuläget är goda.
Sammanfattningsvis bedöms samtliga medföra en viss begränsad
möjlighet att uppnå de miljömål som är kopplade till fokusområdet, men
begränsningen bedöms som marginell.
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Motverkar måluppfyllelse
Begränsad möjlighet till måluppfyllelse, men viss
potential finns
Möjlighet/potential att bidra till måluppfyllelse
Bidrar till måluppfyllelse

Tabell 4. Måluppfyllelseanalys för respektive fokusområde och de nationella
miljömålen
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Uppföljning
Alla planer som miljöbedöms ska också följas upp. Huvudsakligen bör
uppföljningen handla om den påverkan ett genomförande av planen kan
antas medföra enligt MKB.
Syftet med kravet på uppföljning är att myndigheten som antar planen
tidigt ska skaffa sig kunskap om den betydande miljöpåverkan
genomförandet av planen faktiskt medför. Genom att uppföljningen även
kan ge myndigheten kännedom om betydande miljöpåverkan som tidigare
inte identifierats kan åtgärder vidtas för att hindra eller dämpa negativ
miljöpåverkan. Vid behov ska redan vidtagna åtgärder förstärkas eller nya
åtgärder vidtas för att undvika eller reducera betydande negativ
miljöpåverkan som identifierades i MKB.
Om planen inte genomförs som planerat bör det uppmärksammas eftersom
det kan medföra att betydande miljöpåverkan uppstår som inte hade
uppstått annars. Betydande miljöpåverkan kan både vara en följd av att en
aktivitet inte genomförs och av att en aktivet som inte var planerad
genomförs.
För att kunna justera åtgärderna under planperioden bör uppföljning ske
kontinuerligt. En första möjlighet till justering är i samband med
revidering för nästa plan. Vid revidering av planen görs en genomgång av
planen där man går igenom eventuella avvikelser och vad de har haft för
betydelse för olika miljöaspekter. Genomgången kan då bygga på de
uppföljningar och analyser som gjorts under planperioden och blir ett
viktigt inspel inför arbetet med nästa planperiod. Lämpligen kan de
indikatorer som pekats ut i denna MKB användas vid uppföljningen.
Metod för uppföljning
Det finns svårigheter att bedöma den regionala planens miljöpåverkan.
Som lyfts tidigare är huvuddelen av planens medel avsatta till
åtgärdsområden och miljöpåverkan kan bero mer på hur medlen fördelas
inom det enskilda åtgärdsområdet än mellan åtgärdsområdena. Förutom
medel från den regionala planen berörs regionen också av medel från den
nationella planen och det kan vara svårt att särskilja effekterna från
respektive plan. En stor del av de övergripande effekterna på
miljömålsnivå kan följas upp via den nationella och regionala
uppföljningen av respektive miljömål. Länsstyrelsen i Jönköpings län
arbetar bl a med uppföljning via de fyra blocken, Vattnets miljömål,
Djurens och växternas miljömål, Hälsans miljömål och Minskad
klimatpåverkan.

166

Underlag för särskild sammanställning
Referenser
• IVL Svenska Miljöinstitutet. Uppföljning av miljökvalitetsnormer
och miljökvalitetsmål för luftkvalitet i Jönköpings län för
kalenderår 2015. September 2016.
• Länsstyrelsen i Jönköpings län. Miljömål för Jönköpings län. 2014.
• Länsstyrelsen i Jönköpings län. Klimat- och energistrategi. Med
nya klimatmål för Jönköpings län. Meddelande 2010:17.
• Länsstyrelsen i Jönköpings län. En samlande kraft.
Landskapsstrategi för biologisk mångfald i Jönköpings län.
Meddelande 2014:8.
• Länsstyrelsen i Jönköpings län. Anpassning till ett förändrat
klimat. Åtgärdsprogram 2015-2019 Jönköpings län. Meddelande
2014:27.
• Länsstyrelsen i Jönköpings län. Hälsans miljömål. Åtgärdsprogram
2016-2020. Meddelande 2015:37.
• Länsstyrelsen i Jönköpings län. Minskad klimatpåverkan.
Åtgärdsprogram 2015-2019 Jönköpings län. Meddelande 2014:30.
• Länsstyrelsen i Jönköpings län. Regional vattenförsörjningsplan
• för Jönköpings län. Meddelande 2015:31.
• Naturvårdsverket. Hållbar transportplanering? Jämförande studie
av policy och planering i storstadsregionerna Stockholm,
Vancouver och Hamburg. Rapport 6730. Oktober 2016.
• Region Jönköping. Regional transportplan Jönköpings län 20142025. Fastställd av Regionstyrelsen 2014-06-19.
• Region Jönköping. Regionalt trafikförsörjningsprogram för
Jönköpings län. Version 2016-08-24.
• Region Jönköping. RUS. Regional utvecklingsstrategi för Region
Jönköping 2025. Juni 2013.
• SOU 2013:84. Fossilfrihet på väg. 2013
• Trafikanalys. Resvaneundersökningen 2011-2014.
• Trafikanalys. Resvaneundersökningen 2014-2015.
• Trafikanalys. Transportarbete 2015.
• Trafikverket. Landskap i långsiktig planering. 2012.
• Trafikverket. Metod för miljöbedömning av planer och program
inom transportsystemet. 2011:134.
• Trafikverket. Delrapport transporter, underlag till färdplan 2050.
November 2012.
• Trafikverket. Delrapport Transporter. Underlag till färdplan 2050.
2012:224.
• Trafikverket. Trafikverkets miljörapport 2012. 2013-03-28.
• Trafikverket. Riktlinje landskap. TDOK 2015:0323.
• Trafikverket. Samhällsekonomiska bedömningar av ingående
objekt.
167

•
•
•

Vattenkartan, www.viss.lansstyrelsen.se
Trafikanalys, http://www.trafa.se
Länsstyrelsens underlagsmaterial, www.lansstyrelsen.se/jonkoping

168
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From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

thomas.linden@trafikverket.se
Mon, 22 Oct 2018 13:28:22 +0000
Hesse Emil;Kantelius Åslög
peter.bernstrom@trafikverket.se
Nässjö-Eksjö, elektrifiering

Hej!
Vi fick ju ett uppdrag från regionen på dialogmötet 13 september att förbereda framtagande av
järnvägsplan för elektrifiering Nässjö-Eksjö. Bra om detta bekräftas skriftligt t ex genom beslut i TIMnämnden. Fundera gärna över om vi i detta skede ska nöja oss med själva järnvägsplanen eller teckna
överenskommelse/avtal som också inrymmer nästa steg; den fysiska åtgärden. Det senare alternativet
förutsätter ju att det råder regional, politisk konsensus att pengarna i reg plan, ”åtgärder för hållbar
tågtrafik på regionala banor”, (100 mnkr fram t.o.m. 2023) ska användas för detta ändamål. Vidare kan
det vara rimligt att berörda kommuner, Nässjö och Eksjö, i viss utsträckning medfinansierar.
Med vänlig hälsning
Thomas Lindén

Regional samhällsplanerare
thomas.linden@trafikverket.se
Direkt: 010-123 60 26 (även mobil)
Trafikverket
Planering Region Syd
551 91 Jönköping
Besöksadress: Bataljonsgatan 8
www.trafikverket.se
Telefon:0771-921 921

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö §§ 1-18
Tid:

2019-01-08 kl. 08.30-12.00

Plats:

Regionens hus, sal B

§14

Intern kontrollplan 2019
Diarienummer: RJL 2018/3253

Beslut
Presidiet föreslår nämnden
 fastställa intern kontrollplan för 2019.
 Regionledningskontoret ges i uppdrag att till februari ta
fram diskussionsunderlag med förslag till egna
kontrollmoment inom nämndens verksamhetsområde.
Sammanfattning
Enligt reglementet för intern styrning och kontroll ska nämnderna
årligen fastställa en intern kontrollplan med utgångspunkt från
den regionövergripande planen som fastställs av regionstyrelsen.
Regionledningskontoret redovisar förslag till intern kontrollplan
för 2019.
Beslutsunderlag
 Missiv daterat 2018-12-18
 Intern kontrollplan 2019
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Presidiet ger Regionledningskontoret i uppdrag att till februari ta
fram diskussionsunderlag med förslag till egna kontrollmoment
inom nämndens verksamhetsområde.
Beslutet skickas till
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
Vid protokollet

Linda Byman

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö §§ 1-18
Tid:
Justeras

Marcus Eskdahl
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman

2019-01-08 kl. 08.30-12.00

MISSIV
2018-12-18

RJL 2018/3253

Förvaltningsnamn
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

Intern kontrollplan 2019
Förslag till beslut
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
 fastställer intern kontrollplan för 2019.

Sammanfattning

Enligt reglementet för intern styrning och kontroll ska nämnderna årligen
fastställa en intern kontrollplan med utgångspunkt från den regionövergripande
planen som fastställs av regionstyrelsen. Regionledningskontoret redovisar förslag
till intern kontrollplan för 2019.

Information i ärendet

Reglementet för intern styrning och kontroll syftar till att säkerställa att Region
Jönköpings län upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll.
Reglementet anger att den interna kontrollen ska utgå ifrån en riskanalys samt att
en avvägning mellan kontrollkostnad och kontrollnytta ska göras. Reglementet
anger vidare tider och innehåll för interna kontrollplaner.
Regionstyrelsen fastställer inför varje nytt budgetår en regionövergripande
kontrollplan. Nämnderna ansvarar för att det finns en god intern kontroll inom de
områden man ansvarar för. Nämndernas internkontrollplaner utgörs i första hand
av den regionövergripande kontrollplanen som fastställts av regionstyrelsen. Om
nämnderna gör bedömningen att ytterligare kontrollmoment behövs ska egna
kontrollmoment vid sidan av den regionövergripande kontrollplanen fastställas.
Förslaget till nämndens interna kontrollplan för 2019 utgörs av den
regionövergripande planen och framgår av bilaga.

Beslutsunderlag
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Intern kontrollplan 2019
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REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Jane Ydman
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Regionledningskontoret

Intern kontrollplan 2019
Syfte

Den interna styrningen och kontrollens syfte är att genom
uppföljningssystem kontrollera verksamhetens följsamhet till mål och
riktlinjer för en god hushållning, d.v.s. att verksamheten är ändamålsenlig
och kostnadseffektiv. Intern styrning och kontroll bedrivs utifrån två
inriktningar:
1. Via månadsuppföljningar, delårsrapporter och årsredovisning kontrolleras att:



tjänster produceras som uppnår och tillgodoser de behov som fullmäktige och
styrelse/nämnder angivit i budget/verksamhetsplan i form av verksamhetsmål
och ekonomiska ramar
verksamheten håller en hög kvalitet och produktivitet i förhållande till
jämförbara organisationer i omvärlden

2. Via en årlig kontrollplan säkerställs att organisationen och det sätt som arbetet
bedrivs på säkrar:






följsamhet till lagar, riktlinjer och policys
rättvisande och tillförlitlig redovisning och information om verksamheten
skydd mot förluster eller förstörelse av Region Jönköpings läns tillgångar
upptäckt av allvarliga fel och eliminering av dessa
ändamålsenliga och väl dokumenterade system och rutiner

För 2019 har en regionövergripande kontrollplan med kontrollmoment tagits fram
utifrån en risk- och väsentlighetsanalys. Detta innebär att sannolikheten för att
brister och fel förekommer inom ett visst område har bedömts och sedan avvägts
mot de konsekvenser som kan bli följden av eventuella brister. I detta arbete har
representanter för de olika verksamhetsområdena medverkat. Flera av
kontrollmomenten berör samtliga verksamhetsområden, medan några av
momenten är inriktade på vissa delar av verksamheten.
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Regionövergripande kontrollplan för 2019

1

Kontrollmoment

Syfte/frågeställning

Metod/underlag

Berörda verksamhetsområden

Verksamhetsbidrag av
fast karaktär.

Hur sker beslut och
uppföljning av de bidrag
av fast karaktär som
utbetalas av Region
Jönköpings län?
Vilka krav ställs på
mottagande
organisationer?

Kontroller görs av bidrag till de
organisationer som inte tidigare
granskats av revisionen eller via
internt kontrollmoment (t ex
Smålands Turism, Almi, Science
Park)

Regionledningskontoret
samt Utbildning och
kultur.

(Ändamålsenliga och
väl dokumenterade
system och rutiner)
(Skydd mot förluster)

2

Avgångssamtal.
(Följsamhet till
riktlinjer och policys)

Genomförs avgångssamtal
med personer som avslutat
sin anställning?

(Ändamålsenliga och
väl dokumenterade
system och rutiner)

3

Köpt riks- och
regionsjukvård.
(Ändamålsenliga och
väl dokumenterade
system och rutiner)

4

(Följsamhet till
riktlinjer och policys)
(Ändamålsenliga och
väl dokumenterade
system och rutiner)

Kontrollmomentet utförs av
Regionledningskontoret
(ekonomiavdelningen).
Rapport lämnas senast 28 feb 2019.
Frågeställning till berörda chefer
där det varit personalavgångar
under 2018. Listor med avslutade
anställningar tas fram som underlag.

Samtliga
verksamhetsområden.

Lindrig/
sannolik.

Regionledningskontoret
och
verksamhetsområden
som bedriver sjukvård.

Allvarlig/
möjlig.

Samtliga
verksamhetsområden.

Kännbar/
sannolik.

Kontrollmomentet utförs av
Regionledningskontoret i
samverkan med berörda HRkonsulter.

Finns det tillräckliga
rutiner för att säkra kedjan
remittering – betalning –
uppföljning?

Rapport lämnas senast 29 mars
2019.
Genomgång av befintliga rutiner
samt stickprovskontroller.
Intervjuer med berörda
handläggare. Avstämning av mot
gällande avtal.
Kontrollmomentet leds av
Regionledningskontoret
(ekonomiavdelningen).

(Rättvisande och
tillförlitlig
redovisning)
(Skydd mot förluster)
Bisyssla

Väsentlighetoch
riskbedömning
Kännbar/
möjlig.

Finns det följsamhet
avseende riktlinjer och
rutiner för bisyssla?
Kontrollmomentet är en
följd av rekommendation i
revisionsrapport.

Rapport lämnas senast 30 april
2019.
Utifrån ett slumpmässigt urval
kontrollera om fråga angående
bisyssla ställts vid nyanställningar
och vid medarbetarsamtal.
Kontroll av dokumentation och
sammanställningar.
Kontrollmomentet leds av
Regionledningskontoret
(ekonomavdelningen och HRfunktionen).
Rapport lämnas senast 31 maj 2019.
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5

Regionens konstverk.
(Ändamålsenliga och
väl dokumenterade
system och rutiner)
(Skydd mot förluster)

6

Försäkringsskydd.
(Skydd mot förluster
eller förstörelse av
regionens tillgångar)

Finns det tydliga riktlinjer
och rutiner för
inventeringar och annan
hantering av konsten? Hur
är följsamheten till
riktlinjer?
Finns det risk att konstverk
försvinner?
Finns analyser/bedömning
av risker?
Finns försäkringsskydd i
rätt omfattning?

Intervjuer med berörda
handläggare. Genomgång av
tillgänglig dokumentation.
Kontrollmomentet leds av
Regionledningskontoret
(ekonomiavdelningen) i samverkan
med Utbildning och kultur.
Rapport lämnas senast 30
september 2019.
Genomgång av gjorda
riskbedömningar samt gällande
rutiner. Intervju med berörda
handläggare.

RLJ 2018/3253

Samtliga
verksamhetsområden
och särskilt Utbildning
och kultur.

Kännbar/
sannolik.

Regionledningskontoret.

Allvarlig/
mindre
sannolik.

Folktandvården.

Kännbar/möjlig.

Samtliga
verksamhetsområden.

Kännbar/mindre
sannolik.

Genomgång av försäkringsbrev och
andra handlingar som är relevanta i
sammanhanget.
Kontrollmomentet utförs av
Regionledningskontoret
(ekonomavdelningen).

7

Debiteringar inom
Folktandvården.
(Följsamhet till lagar,
riktlinjer och policys)

Skapar utförda
åtgärder/behandlingar rätt
debiteringar?

(Skydd mot förluster)

8

Förmånsbeskattning.
(Följsamhet till lagar,
riktlinjer och policys)

Rapport lämnas senast 31 oktober
2019.
Intervjuer med berörd personal
angående tillämpningen av
regelverk (urval av personer).
Eventuell komplettering sker via
stickprov av behandlingar.
Kontrollmomentet utförs av
Regionledningskontoret
(ekonomiavdelningen) i samverkan
med Folktandvårdens kansli.

Finns följsamhet mot
Skatteverkets regelverk?

Rapport lämnas senast 30 nov 2019.
Genomgång av berörda riktlinjer
och rutiner inom regionen.
Avstämning mot Skatteverkets
regelverk.
Stickprov på vissa händelser.
Kontrollmomentet utförs av
Regionledningskontoret
(ekonomiavdelningen i samverkan
med HR-funktionen).
Rapport lämnas senast 18 dec 2019.

Nämnderna ska vid behov besluta om egna kontrollmoment vid sidan av denna
regionövergripande kontrollplan.
Verksamhetsområdena kan komplettera regionövergripande och av nämnd beslutade
kontrollmoment med egna kontrollmoment inom verksamhetsområdet i den
omfattning som behövs för att upprätthålla en god intern kontroll.
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Uppföljning av regionövergripande kontrollplan 2019

Varje genomfört kontrollmoment redovisas efter hand till regiondirektören. Efter
första halvåret sker en delredovisning till nämnder och styrelse av genomförda
kontrollmoment. Slutredovisning av genomförda kontrollmoment för 2019
återredovisas till nämnder och styrelse i januari 2020.

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö §§ 1-18
Tid:

2019-01-08 kl. 08.30-12.00

Plats:

Regionens hus, sal B

§15

Val för uppdrag i nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö
Diarienummer: RJL 2018/2492

Beslut
Presidiet föreslår nämnden
 Fastställa valboken enligt presidiets förslag
Sammanfattning
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö har att utse
representanter till olika organ och uppdrag att gälla under
mandatperioden 2019-2022.
En genomgång av valboken och de uppdrag som berör nämnden
för trafik, infrastruktur och miljö görs.
Beslutsunderlag
 Valbok 2019-2022 Nämnd för trafik, infrastruktur och
miljö
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Presidiet föreslår representanter till följande organ och uppdrag:
Baltic Link association – som ombud föreslås Leif Andersson och
till ersättare Marcus Eskdahl.
Europakorridoren – som ombud föreslås Leif Andersson och till
ersättare Marcus Eskdahl.
Jönköpingsbanegruppen – som ledamot föreslås Marcus Eskdahl.
Stambanan.com –
Ordföranden föreslår Leif Andersson som ombud.
Eva Nilsson föreslår Carl-Johan Lundberg som ombud.
Presidiet beslutar lyfta frågan vid nämndsammanträdet.

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö §§ 1-18
Tid:

2019-01-08 kl. 08.30-12.00
Styrgruppen för energikontoret – Till ordföranden föreslås
Marcus Eskdahl och till ledamöter föreslås Leif Andersson och
Eva Nilsson.
Styrgruppen för Krösatågen – som ordförande föreslås Marcus
Eskdahl och som ledamot föreslås Eva Nilsson.
Svensk kollektivtrafiks styrelse – Till ombud för stämman
föreslås Marcus Eskdahl, och som ersättare föreslås Leif
Andersson.
Beslutet skickas till
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

Marcus Eskdahl
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman

Val 2019-2022
Nämnd för trafik,
infrastruktur och miljö

0

BALTIC LINK ASSOCIATION

Val av nämnd TIM
2019-01-01-2022-12-31

Ombud

Leif Andersson (C)

Ersättare

Marcus Eskdahl (S)
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EUROPAKORRIDOREN
Val av nämnd TIM
2019-01-01-2022-12-31

Ombud

Leif Andersson (C)

Ersättare

Marcus Eskdahl (S)
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JÖNKÖPINGSBANEGRUPPEN

Val av nämnd TIM
2019-01-01 – 2022-12-31

Ledamot

Marcus Eskdahl (S)

Ordf. i TIM
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STAMBANAN.COM
Val av nämnd TIM
2019-01-01-2022-12-31

Förslag Ombud

Leif Anderson (C)
Carl-Johan Lundberg (M)

4

STYRGRUPPEN FÖR ENERGIKONTORET

Val av nämnd TIM
2019-01-01 - 2022-12-31

Ordförande

Marcus Eskdahl (S)

Ledamöter

Leif Andersson (C)
Eva Nilsson (M)

I styrgruppen ingår enligt arbetsordning:
TIM:s presidium
1 representant från Länsstyrelsen (Karin Hermansson)
1 representant från Näringslivet (Nina von Krusenstjärna)
2 representanter från kommunerna (Kent Wilhelmsson, Karin Wallin)

5

STYRGRUPPEN FÖR KRÖSATÅGEN

Val av nämnd TIM
2019-01-01 - 2022-12-31

Ordförande
Ordf. bör vara
TIM:s ordförande

Marcus Eskdahl (S)

Ledamot

Eva Nilsson (M)

6

SVENSK KOLLEKTIVTRAFIKS STYRELSE

Val av nämnd TIM
2019-01-01 - 2022-12-31

Ombud stämma

Marcus Eskdahl (S)

Ersättare

Leif Andersson (C)
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